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e perspectivas na gestão dos recursos hídricos. 2012. 163 p. Dissertação (Mestrado em 
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RESUMO 

 

A Gestão dos Recursos Hídricos pode ser definida como o conjunto de ações destinadas a 

regular o uso, o controle e a proteção dos recursos hídricos, em conformidade com a 

legislação e normas pertinentes. O gerenciamento adequado das reservas hídricas torna-se 

ainda mais necessário nas regiões semiáridas, as quais apresentam peculiaridades como a 

ocorrência de chuvas irregulares e elevadas taxas de evaporação que interferem no regime dos 

rios, comprometendo a disponibilidade de água nessas áreas. O presente trabalho buscou 

analisar os aspectos socioambientais em comunidades inseridas na região hidrográfica do Alto 

Piranhas, no sertão paraibano, visando contribuir com subsídios para proposição de 

programas de gestão dos recursos hídricos na região. Para o estudo, utilizou-se dos 

pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa tendo como orientação 

metodológica a Fenomenologia. As técnicas de coleta de dados foram a observação 

participante e entrevistas semi-estruturadas. A pesquisa revelou uma forte ligação afetiva e de 

dependência entre os atores sociais, suas respectivas comunidades e as reservas hídricas 

presentes nelas. No tocante à ação dos órgãos gestores, estas apresentaram-se pontuais sem 

um caráter contínuo de atuação bem como não integram os vários aspectos sociais, 

econômicos e políticos inerentes aos problemas ambientais. Não há uma interação entre as 

esferas governamentais, cada nível do poder público trabalha individualmente, não havendo 

uma parceria nem um diálogo entre os mesmos. No que tange o estudo da percepção 

ambiental dos atores sociais envolvidos, este auxiliou na compreensão das formas de uso dos 

recursos naturais, realizadas nas comunidades. Assim, a partir da análise dessas inter-relações, 

dentro da sub-bacia do Alto Piranhas, foi possível elencar ações estratégicas, as quais poderão 

colaborar para um melhor gerenciamento das reservas hídricas da área. Acredita-se que esse 

estudo contribuiu com a discussão teórica a respeito da gestão participativa dos recursos 

hídricos no sertão paraibano. Espera-se, portanto, que as informações contidas nesse trabalho 

venham subsidiar futuros planos de gestão compatíveis com a realidade local. 

 

 

Palavras–Chave: Recursos Hídricos. Gestão Participativa. Percepção Ambiental.  
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ABSTRACT 

 

The Water Resources Management can be defined as the set of actions aimed at regulating the 

use, control and protection of water resources in accordance with relevant legislation and 

standards. Proper management of water resources becomes even more necessary in semiarid 

regions, which present peculiarities as the occurrence of irregular rainfall and high 

evaporation rates that affect the regime of rivers, affecting water availability in these areas. 

This study aimed to analyze the environmental aspects in communities within the river basin 

of the High Piranhas, in the backlands of Paraiba, order to provide insight in proposing 

programs to manage water resources in the region. The present study sought to analyze the 

environmental aspects in communities within the river basin of the Alto Piranhas in the Sertão 

of Paraíba, aiming to contribute subsidies to propose programs for managing water resources 

in the region. For the study, we used the theoretical and methodological assumptions of 

qualitative research as having methodological orientation Phenomenology. The techniques of 

data collection were participant observation and semistructured interviews. The research 

revealed a strong emotional attachment and dependence among social actors, their respective 

communities and water reserves present in them. Regarding the actions of administrative 

agencies, they showed up without a specific character continuous work and do not integrate 

the various social, economic and political problems inherent environmental. There is an 

interaction between the spheres of government, each level of government works individually, 

without a partnership or a dialogue between them. Regarding the study of environmental 

perception of the social actors involved, this helped in understanding the forms of natural 

resource use, conducted in communities. Thus, from the analysis of these interrelationships 

within the sub-basin of the Alto Piranhas was possible to list strategic actions, which may 

contribute to better management of water resources in the area. It is believed that this study 

contributed to the theoretical discussion of participatory management of water resources in 

the sertão of Paraiba. It is expected therefore that the information contained in this work will 

provide insight for future management plans consistent with local realities. 

 

 

Keywords: Water Resources. Participatory Management. Environmental Perception. 
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A água é um recurso natural essencial para manutenção da vida. Nos organismos vivos 

todas as reações do metabolismo são feitas por via aquosa. Isso acontece porque a água, além 

de ser quimicamente neutra, possui a característica de ser solvente universal capaz de 

dissolver um número muito grande de substâncias químicas inorgânicas e orgânicas, 

facilitando assim a sua penetração através das membranas celulares e o seu transporte por 

todo o organismo (TORTORA; FUNKE; CASE 2005). No corpo humano, ela representa, em 

média, 70% da massa corpórea. Não apenas na fisiologia humana a água é importante, mas 

também na religiosidade. Desde a antiguidade ela apresenta um caráter místico para as 

civilizações antigas. Os lugares de onde vertem águas, como as fontes e as grutas, eram 

consideradas sagradas e não poderiam ser contaminados tornando-se assim locais de culto e 

devoção (DIEGUES, 2009). 

 O termo água remete ao elemento natural desvinculado de qualquer uso ou utilização. 

Sendo considerada como um bem econômico passível de utilização esse elemento natural 

passa a ser denominado de recurso hídrico (REBOUÇAS, 2004). Segundo Coutinho (2009, p. 

19) “a configuração da água enquanto papel estratégico-mercadológico altera profundamente 

as relações entre a disponibilidade e demanda, pois consagra no mundo globalizado, a 

perspectiva de que a água pertence a uma pequena parcela da população mundial”. O 

direcionamento do uso da água para atender a interesses particulares é comum no nordeste 

semiárido como afirma Garjulli (2003, p. 02): 

 

O Estado brasileiro, em especial na região semiárida, tem longa tradição de 

intervenção de caráter centralizador e fragmentado no setor hídrico, pois as 

iniciativas sempre partiram de decisões governamentais de caráter unilateral e, não 

raro, para atender interesses pontuais, particulares ou setoriais, quer seja na 

construção de barragens, em projetos de irrigação, perfuração de poços ou 

construção de adutoras.  

 

Nessas áreas, as reservas hídricas enfrentam limitações de ordem quantitativa e 

qualitativa. Destaca-se a esse contexto a região semiárida paraibana a qual apresenta 

peculiaridades tais como a ocorrência de chuvas irregulares e elevadas taxas de evaporação 

que interferem no regime dos rios, fazendo com que a maioria destes, seja intermitente. 

Aliado à escassez hídrica, o aumento da população, os desmatamentos, o uso da água para a 

irrigação, abastecimento humano e a poluição estão comprometendo os corpos hídricos 

paraibanos. 

Diante desse quadro, torna-se inconteste a Gestão dos Recursos Hídricos, que se 

conceitua como uma atividade voltada para a formulação de princípios e diretrizes de 
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documentos orientadores e normativos, a estruturação de sistemas gerenciais e a tomada de 

decisão que tem o objetivo final de promover o uso, o controle e a preservação dos recursos 

hídricos (LANNA, 1999). 

Contudo, na região do Sertão paraibano a maneira de administrar as reservas hídricas 

apresenta-se ainda como um mecanismo tradicional de gestão que não busca a 

sustentabilidade requerida para a conservação dos ecossistemas aquáticos. Desta forma, a 

compreensão holística das interações ambientais e socioeconômicas deve ser o eixo 

aglutinador para a sistematização de propostas que possam subsidiar um programa de gestão 

compatível com a realidade local.  

 Nesse sentido a pesquisa teve como objetivo geral: 

 Analisar os aspectos socioambientais em comunidades inseridas na região hidrográfica 

do Alto Piranhas, no sertão paraibano, visando contribuir com subsídios na proposição 

de programas de gestão dos recursos hídricos na região. 

Como objetivos específicos foram elencados: 

 Identificar os múltiplos usos dos dois reservatórios Engenheiro Ávidos e São Gonçalo 

e um trecho do rio Piranhas entre esses mananciais, relacionando-os às problemáticas 

ambientais ocorridos na área de abrangência da sub-bacia; 

 Caracterizar os componentes naturais da paisagem na área pesquisada, através dos 

dados sobre qualidade da água, cobertura vegetal das áreas ciliares, uso e ocupação do 

solo, clima e pluviometria local; 

 Investigar a percepção ambiental dos grupos sociais envolvidos, em três comunidades 

da área em estudo, no tocante ao uso e manejo dos recursos hídricos; 

 Pesquisar a forma de organização das Associações de Usuários de Água no que se 

refere à Gestão dos Recursos Hídricos, bem como as ações efetivas do Comitê de 

Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu, dentro da área da sub-bacia do Alto Piranhas. 

 

Além desta introdução, a estrutura do presente trabalho encontra- se dividida da 

seguinte forma:  

O tópico 2 intitulado “Gestão Participativa dos Recursos Hídricos: contexto 

histórico, política estadual e percepção ambiental” aborda um breve histórico da gestão 

das águas no Brasil, bem como a discussão sobre a inserção da Paraíba no Projeto de 

Integração do rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. É 

abordada também a organização institucional da Política Estadual dos Recursos Hídricos, 

aliado às discussões sobre as ações dos órgãos gestores paraibanos dentro do Comitê de Bacia 
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Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. Integram-se aos debates teóricos as atividades do 

PROÁGUA SEMIÁRIDO, no território paraibano, e por fim aborda-se o estudo da Percepção 

Ambiental como ferramenta facilitadora da gestão participativa dos recursos hídricos. 

 O tópico 3 “Nas Veredas do Sertão Paraibano – trilhas percorridas” faz em sua 

primeira parte uma caracterização do ambiente estudado, descrevendo a hidrografia, a 

cobertura vegetal, o clima e a geomorfologia da região hidrográfica do Alto Piranhas com 

destaque para a área pesquisada. Na segunda parte, são abordados os pressupostos teóricos e 

metodológicos utilizados na pesquisa. Nesse tópico são definidas as características da 

pesquisa, as técnicas de coleta de dados, aliada às citações das bases teóricas que elucidaram a 

análise dos dados. 

 O tópico 4 intitulado “Imagens de um Ambiente Percebido – concepções e 

perspectivas” apresenta os resultados da pesquisa. Nessa parte foi abordado um resgate 

histórico da construção dos açudes estudados, bem como as discussões sobre os múltiplos 

usos e problemas ambientais identificados. Em seguida discutiu-se as concepções sobre a 

gestão participativa dos recursos hídricos na visão dos atores sociais envolvidos na pesquisa. 

Como último item desse tópico, a partir das sugestões dos entrevistados, foram elencadas 

propostas as quais poderão subsidiar ações a serem implantadas na área estudada.  

Por fim, apresenta-se as (In)conclusões e Considerações Finais que trazem uma 

reflexão sobre a efetividade da Gestão Participativa, abordando os avanços e entraves dentro 

do contexto da área estudada.  
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2.1 Do Código das Águas à “Lei das Águas” 

 

No âmbito das leis nacionais, o Decreto Federal 24.643/34 que estabelece o Código 

das Águas, caracterizou-se por ser a primeira lei a reger, em uma perspectiva de gestão, as 

águas brasileiras. Anos antes, em 1907, a proposta havia sido aprovada pela Câmara dos 

Deputados, permanecendo no Senado até o início dos anos 30, quando foi retomada e 

reelaborada pelo governo provisório de Getúlio Vargas (SILVESTRE, 2003).  

A grande quantidade de reservas hídricas presentes no território brasileiro 

proporcionava aos seus governantes uma concepção que o recurso natural água era ilimitado e 

que não havia a necessidade de direcionar políticas públicas de conservação desse recurso. 

Nesse aspecto, Rebouças (2004, p. 28) afirma que: 

 

A inércia política tradicional para legislar sobre águas no Brasil, desde o Primeiro 

Reinado (1822-1831), é fruto, certamente, da idéia de abundância de água no 

território nacional. Basta considerar que o primeiro Código das Águas do Brasil foi 

elaborado como regra do direito próprio das regiões úmidas, e só apresentado como 

projeto de lei em 1906 e promulgado em 10 de julho de 1934, ou seja, 28 anos 

depois. Além disso, embora o Código das Águas de 1934 seja composto dos Livros 

I, II, III apenas o Livro III, que trata da produção de energia Elétrica, foi 

regulamentado.  

 

 Mesmo priorizando o setor elétrico, o Decreto 24.643/34 foi criado com a finalidade 

de estabelecer o regime jurídico das águas no Brasil
1
 e dispõe sobre as suas classificações e 

utilizações, fixando as respectivas limitações administrativas de interesse público 

(FERREIRA; SILVA; PINHEIRO, 2008). O referido diploma legal trouxe conceitos 

inovadores no tocante ao uso e à propriedade da água. Alguns dos princípios orientadores da 

atual política de recursos hídricos, como de concessão e/ou autorização para derivação de 

águas públicas e o conceito poluidor-pagador, que previa responsabilização financeira e penal 

para atividades que contaminassem os mananciais hídricos já estavam descritos no Decreto 

24.643/34 (SOUSA JÚNIOR, 2004). 

Para o contexto econômico da época, esse instrumento legal surgiu em um momento 

estratégico, uma vez que, a matriz energética nacional necessitava de uma maior expansão 

                                                             
1 O Código das Águas define no Art. 2º e no Art. 5º as águas públicas de uso comum. 

Art. 2º São águas públicas de uso comum: 
a) os mares territoriais, nos mesmos incluídos os golfos, baía, enseadas e portos; b) as correntes, canais, lagos e 

lagoas navegáveis ou flutuáveis; c) as correntes de que se façam estas águas; d) as fontes e reservatórios 

públicos; e) as nascentes quando forem de tal modo consideráveis que, por si só, constituam o "caput fluminis"; 
f) os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos influam na navegabilidade ou flutuabilidade. 
Art. 5º Ainda se consideram públicas, de uso comum todas as águas situadas nas zonas periodicamente 

assoladas pelas secas, nos termos e de acordo com a legislação especial sobre a matéria. (BRASIL, 1934). 
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para atender a demanda do setor industrial, o qual crescia aceleradamente (COUTINHO, 

2010). Nessa perspectiva, o setor elétrico passa a ter uma hegemonia política sobre a gestão 

das águas. Em 1939 foi criado o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE) 

cuja função era realizar estudos sobre questões referentes à utilização dos recursos hídricos, 

bem como a regulamentação Código das Águas (SILVA, 2004). Desta forma, a política 

hídrica brasileira tornou-se fortemente dominada pela supremacia da geração de energia, 

expressa até mesmo na denominação do órgão nacional dedicado a disciplinar o uso da água: 

o Departamento Nacional de Águas e Energia – DNAE/Lei nº 4.904/1965 (MACHADO, 

2003). Este, posteriormente transforma-se no Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE/Decreto 63.951/1968. As ações do DNAEE tinham ênfase no 

planejamento energético e um de seus direcionamentos destinava-se a elaboração de técnicas 

de avaliação de impactos ambientais para a implementação de projetos hidrelétricos. No ano 

de 1965 é aprovado o Código Florestal – Lei 4771/65
2
, o qual aborda também aspectos da 

proteção dos recursos hídricos. Nele estão contidos preceitos referentes à preservação das 

matas ciliares
3
, definindo-as como Áreas de Proteção Permanente – APP. 

A década de 70 foi marcada com as várias discussões sobre os problemas ambientais 

em nível mundial e nacional, os quais passaram a ser alvo de debates de ambientalistas e 

pesquisadores. Em 1972, foi publicado pelo Clube de Roma o estudo Limites do Crescimento, 

também conhecido como Relatório Meadows, o qual afirmava que as perspectivas do mundo 

eram catastróficas, propondo a tese do crescimento zero (SILVA, 2004). No mesmo ano, foi 

realizada em Estocolmo, Suécia, a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente um 

marco histórico no que se refere à discussão entre Desenvolvimento e Conservação dos 

Recursos Naturais.  

 Os recursos hídricos adentram na esfera de discussões mundiais em 1977, com a 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre Água, na cidade de Mar del Plata, 

                                                             
2 O Código Florestal no Art. 2º Alínea a), b) e c) define: 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de 

vegetação natural situadas:  
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal; 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação 

topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura (BRASIL, 1965). 

 
3 Formações vegetais do tipo arbustivo-arbórea que se encontram associadas aos corpos d’água e podem se 

estender por dezenas de metros a partir das margens dos mesmos, apresentando variações na composição 

florística e na estrutura comunitária, dependendo das interações que estabelecem entre o ecossistema aquático e 

o ambiente terrestre adjacente (LACERDA et. al. 2010). 
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Argentina. A mesma apontou para o problema da escassez, sugerindo a elaboração de 

políticas hídricas no âmbito nacional (SILVESTRE, 2003).  

Nesse sentido, Silva (2004, p.52 e 53) acrescenta sua análise a referenciar: 

 

Este encontro estabeleceu que a água seria uma das questões mais importantes da 

agenda política internacional, resultando no estabelecimento da Década 

Internacional da Água Potável e Saneamento, lançada pela ONU, na década de 1980. 

O lançamento da “Década da Água”, após a Conferência de Mar del Plata, tinha 

como objetivo permitir que todos os homens e mulheres do mundo tivessem acesso 

à água potável segura até o ano de 2000. 

 

 Na esfera nacional destacaram-se as primeiras ações direcionadas a gestão dos 

recursos hídricos, com a instituição, em 1976, do Comitê Especial de Estudos Integrados de 

Bacias Hidrográficas - CEEIBH, fruto de um acordo estabelecido entre o Ministério de Minas 

e Energia e o Governo de São Paulo, almejando melhorias nas condições sanitárias das bacias 

do Alto Tietê e Cubatão (BRASIL , 2002a). No ano seguinte, foi criada a Associação 

Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH, cujas funções consistiam: na elaboração de uma 

revista especializada, bem como a realização de Simpósios Nacionais sobre Recursos 

Hídricos a cada dois anos, na tentativa de estimular o despertar da sociedade brasileira para a 

problemática hídrica (BRASIL, 2002a). Em 1978, o CEEIBH expandiu suas ações com a 

criação de comitês executivos em diversas bacias hidrográficas, a exemplo dos rios Paraíba do 

Sul e do São Francisco. 

 A busca pela proteção dos recursos naturais e uso racional dos recursos hídricos passa 

a ter uma ênfase maior com a promulgação da Lei 6.938/81
4
 que estabelece a Política 

Nacional de Meio Ambiente – PNMA, e institui o SISNAMA – Sistema Nacional de Meio 

Ambiente, cujo órgão superior é o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 

(KURY, 2008). A este, foi atribuída a responsabilidade de estabelecer critérios para 

classificação dos ecossistemas aquáticos, elaborados a partir de estudos realizados pelo 

DNAEE, uma vez que, mesmo com a provação da PNMA, a administração das águas 

brasileiras ainda era de responsabilidade do setor elétrico. 

Nos anos 80 intensificaram-se as discussões a respeito da reforma do sistema 

brasileiro de gestão dos recursos hídricos (BRASIL, 2002a). Nessa década a descentralização 

tornou-se palavra de ordem no cenário internacional de políticas públicas (ABERS; JORGE, 

2005). Os mesmos autores ratificam essa ideia ao afirmarem que: 

                                                             
4 Define atribuições ao CONAMA em seu Art. 8º: 

 VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio 

ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. 
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Debates internacionais e nacionais coincidiam quanto à definição dos princípios 

básicos de um novo modelo: a gestão seria descentralizada para o nível de bacia 
hidrográfica; integraria todas as políticas setoriais envolvidas na gestão da água; 

envolveria os usuários da água e a sociedade civil no processo decisório; e trataria a 

água como um bem de valor econômico, e não mais como uma dádiva inesgotável 

da natureza (p. 02). 

 

 Nessa perspectiva, em 1983 foi realizado em Brasília o Seminário Internacional sobre 

a Gestão de Recursos Hídricos promovido pelo DNAEE juntamente com o Ministério de 

Minas e Energia – MME, cujo resultado principal foi difundir o debate a respeito do 

gerenciamento de recursos hídricos, a partir da realização de encontros com órgãos gestores 

em seis capitais brasileiras (BRASIL, 2002a). Tendo como base as referidas reuniões, o 

estado de São Paulo criou em 1987 o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH, com a 

função de propor a Política Estadual de Recursos Hídricos - PERH (SILVESTRE, 2003). No 

mesmo ano, o estado do Ceará criou a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos e iniciou a 

elaboração do Plano Estadual para gerenciamento das águas em seu território. 

 Aliado a estes, outros acontecimentos a nível nacional e mundial ocorreram no ano de 

1987, dos quais destacamos: 

 

 O governo brasileiro criou o Programa Nacional de Microbacias Hidrográficas, o qual 

trazia como inovação a proposta de microbacias serem consideradas unidades de 

planejamento no gerenciamento dos recursos hídricos (SILVESTRE, 2003).  

  A ABRH aprovou durante a realização do VII Simpósio Brasileiro de Recursos 

Hídricos a Carta de Salvador. Esse documento preconizava a necessidade de criação 

de um sistema nacional de recursos hídricos e do aperfeiçoamento da legislação 

pertinente, de maneira a contemplar: o uso múltiplo dos recursos hídricos; a gestão 

descentralizada e participativa; a criação do sistema nacional de informações de 

recursos hídricos; o desenvolvimento tecnológico e a capacitação do setor (BRASIL, 

2002a). 

  A publicação do documento Nosso Futuro Comum ou “Relatório de Brundtland” pela 

Comissão das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD). 

 

Com respeito ao relatório, Barbosa (2008, p. 02) expõe: 

 

Tal relatório contém informações colhidas pela comissão ao longo de três anos de 

pesquisa e análise, destacando-se as questões sociais, principalmente no que se 
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refere ao uso da terra, sua ocupação, suprimento de água, abrigo e serviços sociais, 

educativos e sanitários, além de administração do crescimento urbano. Neste 

relatório está exposta uma das definições mais difundidas do conceito: “o 

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem suas próprias 

necessidades”. 

 

 Em seu texto, o Relatório de Brundtland não descrevia um planejamento detalhado das 

ações a serem implementadas para se chegar ao citado “desenvolvimento sustentável”. O 

detalhamento das referidas ações, seria, em anos futuros, resultado da Eco 92 (SILVA, 2004; 

BARBOSA, 2008). 

 Na perspectiva da participação social na Gestão dos Recursos Hídricos, em 1988 por 

iniciativa das comunidades, organizaram-se os Comitês das Bacias Hidrográficas dos rios dos 

Sinos e Gravataí, no Estado do Rio Grande do Sul, consideradas ações pioneiras realizadas a 

partir de grande mobilização dos atores sociais, que posteriormente foram incorporadas ao 

sistema de gestão do Estado (BRASIL, 2002a). 

 Também em 1988, em meio aos debates sobre a problemática ambiental global e 

nacional, ocorreu a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Alguns de seus preceitos institucionais trazem reflexos das idéias defendidas nas conferências 

sobre o meio ambiente ocorridas até então. Em tal ordenamento jurídico estão descritas as 

normas sobre a responsabilidade das esferas nacional, estadual sobre a administração das 

águas. Normas estas, que outrora foram citadas na Constituição de 46. Alguns dos preceitos 

desta Constituição de 88 estão descritos no Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Preceitos institucionais estabelecidos pela Constituição de 1988 referentes às 

águas brasileiras. 

 

“São bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 
banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como terrenos marginais e as praias fluviais” (Art. 20 Inciso 

III.).  

“São bens dos Estados, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos, 
ressalvadas, neste caso, na forma da Lei, as decorrentes de obras da União”. (Art. 26 Inciso I).  

É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios: proteger o 

meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; promover a melhoria das 
condições e fiscalizar as concessões de direitos de exploração de recursos hídricos em seus 

territórios; legislar concorrentemente sobre defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 

ambiente e controle da poluição, responsabilidade por dano ao meio ambiente e proteção e defesa da 

saúde. (Art. 23, Inciso VI, XI; Art. 24 Inciso VI). 
Fonte: (BRASIL, 1988). 

 Nesse sentido, a Constituição de 1988 trouxe mudanças na concepção sobre a água, 

tratando-a de forma clara como um bem público. Em seu texto, referenciou o fim da 
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existência das águas particulares, de maneira que os antigos proprietários passavam a ser 

apenas detentores do direito de uso, caso obtenham outorga (FERREIRA; SILVA; 

PINHEIRO, 2008). 

 Em 1992 foi realizada em Dublin, na Irlanda, a Conferência Internacional sobre Água 

e Meio Ambiente, onde foram debatidas questões relacionadas com a água associando-as às 

discussões sobre desenvolvimento sustentável, tendo como resultado a elaboração de 

recomendações aos líderes mundiais, as quais ficaram conhecidas como os Princípios de 

Dublin
5
 (BRASIL, 2002a).  

Outro momento importante que trouxe a água para a esfera central dos debates sobre a 

necessidade de proteção dos recursos naturais foi a divulgação, em 22 de março de 1992 ,da 

Declaração Universal dos Direitos da Água, escrita pela ONU, buscando assim, lembrar a 

todos a importância desse recurso natural para a existência da vida na Terra. Nessa data foi 

instituído o Dia Mundial da Água. 

No mesmo ano, foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92 ou Eco 92. A mesma, reforçou os 

princípios que deveriam orientar as reformas das políticas dos recursos hídricos (LACERDA, 

2003). 

O resultado dessa conferência foi a elaboração de um documento oficial denominado 

Agenda 21, composta de 40 capítulos, cujo texto apresentava propostas de ações a serem 

desenvolvidas a médio e longo prazos as quais buscavam minimizar os problemas ambientais 

discutidos durante a Conferência. 

O capítulo 18 da Agenda 21 destina-se aos recursos hídricos com o título “Proteção da 

Qualidade e do Abastecimento dos Recursos Hídricos” (BRASIL, 2002b). Em seu conteúdo 

estão descritos quatro programas apresentados no Quadro 02. 

Influenciado por todos esses debates que traziam conceitos inovadores, como também 

pela Eco 92 e baseando-se nas ações previstas no capítulo 18 da Agenda 21, o governo 

brasileiro, em 08 de janeiro de 1997, sancionou a Lei Federal 9.433 a chamada “Lei das 

                                                             
5 Princípio Nº 1. As águas doces são um recurso natural finito e vulnerável, essencial para a sustentação da vida, 

do desenvolvimento e do meio ambiente. A gestão da água deve ser integrada e considerada seu todo, quer seja a 

bacia hidrográfica e/ou os aquíferos. 

Princípio Nº 2. O desenvolvimento e a gestão da água deve ser baseada na participação de todos, quer sejam 

usuários, planejadores e decisores políticos, de todos os níveis. 

Princípio Nº 3. As mulheres têm um papel central na provisão e proteção da água. 

Princípio Nº 4. A água é um recurso natural dotado de valor econômico em todos seus usos competitivos e deve 

ser reconhecida como um bem econômico (BRASIL, 2002a p.22). 
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Águas”. Nesse ínterim, vale salientar que o primeiro projeto da lei havia sido encaminhado ao 

Congresso Nacional em 1991, tendo enfrentado vários obstáculos antes da aprovação em 97. 

 

Quadro 02 – Programas sobre a Proteção da Qualidade e do Abastecimento dos Recursos 

Hídricos apresentados no capítulo 18 da Agenda 21. 

 

1) Desenvolvimento e Manejo Integrado dos 

Recursos Hídricos 

Propõe a utilização da água doce priorizando as 
necessidades básicas da humanidade e a proteção 

do meio ambiente de maneira a utilizar os 

recursos naturais de maneira sustentável e 
racional. Poderá ser realizado a partir da 

conscientização pública, através de programas 

educacionais e cobrança de tarifas pelo uso da 
água. 

2) Avaliação do Recurso Hídrico Propõe a identificação da fonte, extensão, 

quantidade total, potencial atual e futuro dos 

ecossistemas aquáticos brasileiros. Poderá ser 
realizados através de financiamentos por parte do 

governo em programas de pesquisas sobre esses 

ecossistemas. 

3) Proteção dos Recursos Hídricos, da 

Qualidade da Águas e dos Ecossistemas 

Aquáticos. 

Tem como objetivo principal a saúde ambiental. 

Poderá ser realizado através da implantação de 

instalações de tratamento de esgotos e da 
aplicação do princípio Poluidor-Pagador. 

4) Abastecimento de Água e Saneamento 

Básico 

Objetiva principalmente, oferecer água e 

saneamento de forma adequada para toda a 

população. Poderá ser realizado através da 
reabilitação de sistemas aquáticos prejudicados e 

da redução do desperdício de água. 

Fonte: (BRASIL, 2002b. Adaptado por: FREITAS, M. I. A). 

 

Ressalta-se, também, nesse processo de regulamentação da lei das águas, o 

pioneirismo do Estado de São Paulo, que aprovou, em 1991, a sua lei estadual de 

gerenciamento de RH. Semelhantemente a São Paulo, outros estados instituíram seus sistemas 

de gerenciamento de recursos hídricos antes da lei federal, tais como: Ceará em 1992; Santa 

Catarina e o Distrito Federal em 1993; Minas Gerais e o Rio Grande do Sul em 1994; Sergipe 

e Bahia em 1995 e o Estado da Paraíba em 1996 (PEREIRA; JOHNSSON, 2004; BRASIL, 

2002a). 

 A lei 9.433/97 instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos - PNRH. São 

objetivos das PNRH:  

 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável; III - a prevenção e a defesa contra eventos 
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hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais (BRASIL, 1997 Art. 2º). 

 

A PNRH possui instrumentos que objetivam facilitar sua a implementação. Estes 

encontram-se descritos de maneira resumida no Quadro 03: 

 

Quadro 03 – Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

 

1) Planos de Recursos Hídricos São planos que visam fundamentar e orientar a 

implementação da PNRH e o gerenciamento 
adequado dos recursos hídricos. O 

desenvolvimento desses planos são processos 

participativos, a longo prazo, que priorizam o uso 

sustentável da água a nível de bacia hidrográfica. 

2) Enquadramento dos Corpos d’água em 

Classes de Uso 

Estabelece o nível de qualidade (classe) a ser 

alcançado ou mantido nos corpos aquáticos ao 

longo do tempo. Busca-se assim assegurar a 
qualidade e diminuir os custos de combate à 

poluição. 

3) Outorga dos Direitos de Uso de Recursos 

Hídricos  

É um documento que assegura o direito de utilizar 

a água de uma determinada fonte hídrica com 
quantidade, finalidade e período de tempo 

previamente definidos. Objetiva assegurar o 

controle quali-quantitativo dos usos da água e o 
efetivo exercício dos direitos de acesso a ela. 

4) Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos Tem o objetivo de induzir o usuário a utilizar a 

água racionalmente, buscando obter 
financiamentos para programas de gestão dos 

recursos hídricos. 

5) Sistema de Informação sobre Recursos 

Hídricos 

É o sistema de coleta, armazenamento e 

recuperação de informações sobre os corpos 
hídricos. Tem a função de reunir e divulgar 

informações sobre a situação quali-quantitativa 

dos recursos hídricos. 

Fonte: (BRASIL, 1997, Art. 6º; Art. 9º; Art. 11º; Art. 19º; Art. 25º; Art. 27º. Adaptado por: FREITAS, M. I. A.).  

 

Criado pela mesma lei, está o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos (SINGREH), cujos objetivos destacam-se: coordenar a gestão integrada das águas; 

arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; implementar 

a PNRH; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos 

hídricos; promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos (BRASIL, 1997 Art. 32 Incisos I, 

II, III, IV e V).  
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Integrado a este sistema estão: o Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH; 

Agência Nacional de Águas – ANA (Lei 9.984/2000)
6
; os Conselhos de Recursos Hídricos 

dos Estados e do Distrito Federal; os Comitês de Bacia Hidrográfica CHB; os órgãos dos 

poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se 

relacionem com a gestão de recursos hídricos; as Agências de Águas (BRASIL, 1997; 

BRASIL, 2000).  

Com base no que acima é exposto, o SINGREH, coloca-se na condição de responsável  

na administração pública relacionada aos recursos hídricos, almejando propiciar a 

participação dos setores sociais e usuários, inseridos no processo de gestão desse recurso 

natural (FERREIRA; SILVA; PINHEIRO, 2008). Nesse sentido, os autores complementam a 

discussão ao afirmarem: 

 

Outras finalidades importantes desse sistema são a articulação e cooperação entre os 

setores participantes e interessados, a otimização dos recursos financeiros, evitando 

sobreposição e desarticulação das ações que visam preservar, recuperar e conservar 

os recursos hídricos, e a implantação dos princípios aceitos e estabelecidos para a 

gestão das águas (p. 141). 

 

 Com a função de realizar essa articulação entre os setores responsáveis, são criados os 

Comitês de Bacias Hidrográficas. Nesse sentido, em relação aos Comitês de Bacias 

Hidrográficas Abers e Jorge (2005, p. 03) acrescentam sua análise: 

 

A descentralização integrada e participativa seria realizada através da criação de dois 

entes públicos em cada bacia: os "comitês de bacia hidrográfica" e "as agências de 

bacia". Os comitês teriam a representação do poder público, usuários, e da sociedade 

civil, sendo um novo fórum privilegiado de deliberação. As agências seriam os 

"braços executivos" desses comitês. Dentre outras atribuições, os comitês seriam 

responsáveis pela determinação dos preços e da aplicação dos recursos da cobrança 

pelo uso da água. As agências dariam o apoio técnico e administrativo ao processo 
decisório, realizariam a cobrança e executariam os projetos. 

 

Nessa perspectiva, podemos observar mudanças significativas no direcionamento da 

gestão das águas brasileiras, do Decreto Federal 24.643/34 até a Lei 9.433/97. Tais mudanças 

refletem o contexto político e socioeconômico de sua época, e basearam-se no modelo de 

gestão de recursos hídricos vigente a cada período. Desta forma, no âmbito do contexto 

histórico da gestão dos Recursos Hídricos no Brasil, autores como Lanna (1995); Lacerda 

(2003); Silva (2004); Sousa Júnior (2004); Ferreira, Silva e Pinheiro, (2008) referenciam a 

                                                             
6 A Lei 9.984 de 17 de Julho de 2000 dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade 

federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
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existência de três modelos gerais de gestão aplicados aos recursos hídricos, cujas 

características gerais são abordadas no Quadro 04. 

 

Quadro 04 – Modelos de Gestão aplicados aos Recursos Hídricos. 

 
Modelo Características Falhas Identificadas Marco Referencial 

no Brasil 

 

 

 

 

Burocrático 

Suas principais 
características foram: a 

racionalidade e a 

hierarquização. Para a sua 
instrumentalização, foi 

gerada uma grande 

quantidade de leis, 

decretos, portarias, 
regulamentos e normas 

sobre o uso e proteção do 

ambiente. 

A excessiva atenção aos 
aspectos formais, o que 

impediu a percepção dos 

elementos dinâmicos tais 
como: o meio onde estão 

inseridos os atores sociais, 

suas subjetividades e as 

relações de poder existentes. 
Desta forma, não priorizou o 

planejamento estratégico e 

nem a negociação social.  

 
 

 

O Código das 
Águas – Decreto 

24.643/34. 

 

 

 

 

Econômico – 

Financeiro 

Caracteriza-se pela 

predominância das 

negociações político-

representativas e 
econômicas, através de 

instrumentos econômicos e 

financeiros, aliados à 
tecnocracia.  

O não gerenciamento integral 

da bacia; Criação de 

entidades públicas com 

grandes poderes, que 
estabelecem conflitos com 

outras pré-existentes, 

resultando em impasses 
políticos de difícil solução; E 

ainda são perdidos grandes 

investimentos realizados para 

propiciar um uso setorial dos 
recursos hídricos. 

 

 

A criação da 

Companhia de 
Desenvolvimento 

do Vale do São 

Francisco na década 
de 40 até a década 

de 70. 

 

 
 

 

Sistêmico de 

Integração 

Participativa 

Caracteriza-se pela criação 

de uma estrutura sistêmica, 
e pela adoção de três 

instrumentos: I) 

planejamento estratégico 

por bacia hidrográfica, II) 
tomada de decisão através 

de deliberações 

multilaterais e 
descentralizadas, III) 

estabelecimento e 

instrumentos legais e 
financeiros.  

Assemelha-se em alguns 

aspectos com o modelo de 

gestão implementado na 
França. 

A entidade responsável pela 

resolução dos conflitos 
possivelmente terá suas 

atribuições dificultadas  

por falta de pessoal, tempo 

ou canais de comunicação e, 
inclusive, conhecimento 

pleno da natureza dos 

problemas. Dela será 
requerida a tomada de 

decisões críticas, pois 

envolvem a restrição ao 
atendimento de interesses. 

Inicia -se nos anos 

90 com as 
discussões sobre a 

reforma da gestão 

dos recursos 

hídricos.  
Aprovação da Lei 

9.433/97. 

Atualmente 
estaríamos 

caminhando para a 

implementação 
desse modelo.  

Fontes: (LANNA, 1995; LACERDA, 2003; SILVA, 2004; SOUSA JÚNIOR, 2004; FERREIRA; SILVA; 

PINHEIRO, 2008). 

 

 Pereira e Johnsson (2004, p. 12 e 13) acrescentam à discussão: 
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A implementação desses instrumentos de gestão, fortemente interdependentes e 

complementares do ponto de vista conceitual, demanda não somente capacidades 
técnicas, políticas e institucionais, mas requer também tempo para sua definição e 

operacionalização, pois sua implantação é, antes de tudo, um processo organizativo 

social, o qual demanda a participação e a aceitação por parte dos atores envolvidos, 

dentro da compreensão de que haverá um benefício coletivo global. 

 

É importante salientar que a nova concepção de gestão de recursos hídricos não é 

apenas um conjunto de medidas burocráticas/institucionais, mas traz em seu arcabouço uma 

necessária mudança de mentalidade, de comportamentos e atitudes, muitas vezes 

historicamente cristalizados na sociedade, decorrente de concepções e práticas conservadoras 

(GARJULLI, 2003). 

Desta forma, para que a participação dos atores sociais torne-se efetiva, é importante 

que os mesmos sejam envolvidos no processo de gestão, e que as ações previstas pela Lei das 

Águas possam ser entendidas e praticadas através de uma articulação efetiva entre órgãos 

ambientais responsáveis e usuários, não havendo, portanto, uma hegemonia de poderes, mas 

sim, um respeito mútuo das subjetividades e especificidades locais de cada comunidade. 
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2.2 A Gestão das Águas no Estado da Paraíba 

 

 Antes de se adentrar na esfera da política hídrica da Paraíba faz-se necessário integrar 

a esse debate teórico as discussões atuais sobre os recursos hídricos brasileiros, em especial, 

na região nordestina. Nesse contexto, destaca-se o Projeto de Integração do Rio São Francisco 

com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, que é uma obra do governo federal, de 

responsabilidade do Ministério de Integração Nacional, cujo objetivo pretendido é assegurar a 

oferta de água em 2025, para uma população de aproximadamente 12 milhões de habitantes 

(BRASIL, 2011c).  

As bacias que receberão a água do Rio São Francisco são: Brígida, Terra Nova, Pajeú, 

Moxotó e Bacias do Agreste em Pernambuco; Jaguaribe e Metropolitanas no Ceará; Apodi e 

Piranhas-Açu no Rio Grande do Norte; Paraíba e Piranhas na Paraíba. Nesse projeto estão 

previstos a construção de dois canais (Ver Figura 01). 

 O Eixo Norte que conduzirá água para os sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio 

Grande do Norte, operando com uma vazão contínua de 16,4 m³/s, cujos volumes 

excedentes transferidos serão armazenados em reservatórios estratégicos existentes 

nas bacias receptoras: Atalho e Castanhão, no Ceará; Armando Ribeiro Gonçalves, 

Santa Cruz e Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte; Engenheiro Ávidos e São 

Gonçalo, na Paraíba
7
; Chapéu e Entre Montes, em Pernambuco (BRASIL, 2011c).  

 O Eixo Leste conduzirá água às regiões do agreste e parte do sertão de Pernambuco e 

Paraíba, funcionando com uma vazão contínua de 10 m³/s podendo funcionar com a 

vazão máxima, que é de 28 m³/s. O excedente hídrico será transferido para 

reservatórios existentes nas bacias receptoras: Poço da Cruz, em Pernambuco, e 

Epitácio Pessoa (Boqueirão), na Paraíba (BRASIL, 2011c). 

 

Inúmeras são as discussões sobre o desenvolvimento desse projeto. Nesse ínterim é 

importante pensar sobre quais aspectos, o econômico, o político, o social, ou o ambiental 

predominaram na elaboração e execução de uma obra de tão grande porte.  

A compreensão holística desse projeto é de fundamental importância para todos 

brasileiros, em especial, aos Estados envolvidos.  

 

                                                             
7 Em visita às Obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional na cidade de Cajazeiras-PB, pôde-se registrar as atividades realizadas no local (Ver Figuras 02 e 

03). 
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Figura 01 – Eixos do Projeto de Integração do Rio São Francisco, com destaque à área 

pesquisada.  

 

 

Fonte: (BRASIL, 2011c. Adaptado por: FREITAS, M. I A.). 
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Figura 02 – Entrada para o acampamento das obras do Projeto de Integração do Rio São 

Francisco na cidade de Cajazeiras-PB. 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
 

Figura 03 – Canteiro de obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco na cidade de 

Cajazeiras-PB. 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
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Nessa perspectiva, as várias polêmicas que o seguiram após a sua aprovação 

proporcionaram debates, cujas discussões remetem aos prós e contras da implantação do 

projeto. Destaca-se Ab’Sáber (2005, p. 01) ao referenciar: 

 

Segue-se [..] a questão essencial a ser feita para políticos, técnicos acoplados e 

demagogos: a quem vai servir a transposição das águas? Os "vazanteiros" que fazem 

horticultura no leito dos rios que "cortam" - que perdem fluxo durante o ano- serão 

os primeiros a ser totalmente prejudicados. Mas os técnicos insensíveis dirão com 

enfado: "A cultura de vazante já era". Sem ao menos dar qualquer prioridade para a 

realocação dos heróis que abastecem as feiras dos sertões. A eles se deve conceder a 

prioridade maior em relação aos espaços irrigáveis que viessem a ser identificados e 

implantados. De imediato, porém, serão os fazendeiros pecuaristas da beira alta e 

colinas sertanejas que terão água disponível para o gado, nos cinco ou seis meses 

que os rios da região não correm. É possível termos água disponível para o gado e 
continuarmos com pouca água para o homem habitante do sertão. Nesse sentido, os 

maiores beneficiários serão os proprietários de terra, residentes longe, em 

apartamentos luxuosos em grandes centros urbanos.  

 

Lima (2009, p. 44) amplia a discussão ao afirmar: 

 

Outra polêmica diz respeito às questões de uso dessa águas, alguns defendem que 

essa água seja utilizada apenas para o abastecimento público das cidades, outros para 

os mais diversos usos como abastecimentos de indústrias e irrigação potencializando 

a fruticultura. Existem também discursos que versam sobre a possibilidade de que a 

população rural mais carente que ainda são fortemente castigados pelas estiagens 

periódicas não tenha acesso às águas do São Francisco.  

 

 Discutir sobre os aspectos positivos e negativos do referido Projeto, não é objetivo da 

presente pesquisa. Contudo, no contexto da gestão das águas na Paraíba cabe refletir sobre 

alguns questionamentos:  

-Seria possível minimizar os problemas que acompanham o fenômeno seca, com 

metodologias alternativas de convivência com o semiárido?  

-Direcionar investimentos para execução de medidas estruturais de combate à poluição 

e ao assoreamento, recuperação de matas ciliares, o desenvolvimento contínuo de atividades 

de Educação Ambiental nas comunidades, de maneira a se buscar a conservação das reservas 

hídricas já existentes no Estado, não poderia ter resultados significativos?  

-Após 14 anos da aprovação da Lei das Águas, e 15 da promulgação da Lei Estadual, 

que fatores impedem a execução das ações previstas na Política Estadual dos Recursos 

Hídricos?  

-Será que, se a gestão das águas paraibanas já estivesse ocorrendo de maneira efetiva, 

a região semiárida não apresentaria uma realidade socioambiental diferente da atual?  
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-Não seria importante implantar as Políticas Públicas de Recursos Hídricos integrando 

os níveis, federal, estadual e municipal, antes de se buscar uma solução única para problemas 

difusos? 

 Entender o processo de gestão das reservas hídricas paraibanas é um passo rumo às 

resoluções sistêmicas inerentes a estes questionamentos. 

 

 

2.2.1 Aspectos Legais e Institucionais da Política Estadual dos Recursos Hídricos  

 

O estado paraibano possui um território de 56.469,466 km
2
 o que corresponde a 

3,63%da região Nordeste, e contém uma população de 3.766.528 habitantes (IBGE, 2011). 

Em sua extensão territorial 77,1% é representada pela área semiárida, com seus 43.513,65 

km
2 

(PARAÍBA, 2006) possui peculiaridades como a ocorrência de chuvas irregulares e 

elevadas taxas de evaporação, as quais contribuem para a temporalidade dos rios 

comprometendo as reservas hídricas estaduais. Leão (2009, p. 02) corrobora ao afirmar: 

 

No Nordeste semiárido, as características climáticas e geológicas condicionam aos 

cursos d’água da região o regime intermitente, apresentando altas vazões durante o 

período chuvoso que dura, em média, de três e quatro meses, e vazões nulas durante o 

período de estiagem. 

 

A ação conjunta das condições climáticas próprias da região sertaneja e as práticas 

inadequadas de uso do solo, dos sistemas aquáticos e demais recursos naturais tem provocado 

o esgotamento desses recursos, a erosão do solo e o assoreamento de rios e reservatórios, além 

de acentuar o processo de desertificação nas áreas susceptíveis (ABÍLIO, 2010). Assim, 

observa-se que as mudanças referentes às formas de utilização das reservas hídricas no 

nordeste, poderão ocorrer a partir da criação e implementação de políticas públicas 

direcionadas ao gerenciamento sustentável dos recursos hídricos.  

 Nessa perspectiva a Paraíba, baseando-se nos novos conceitos debatidos no âmbito 

nacional e espelhando-se nas experiências das políticas estaduais de recursos hídricos do 

Ceará e da Bahia iniciou o processo de gestão das suas águas. Desta forma, anteriormente à 

Lei das Águas, instituí a Política Estadual de Recursos Hídricos, através da Lei N° 6.308 de 

02/07/1996, cujo objetivo central “é assegurar o uso integrado e racional desses recursos, para 

a promoção do desenvolvimento e bem estar da população do Estado da Paraíba” (PARAÍBA, 

1996). A mesma é baseada nos seguintes princípios abaixo descritos no Quadro 05: 
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Quadro 05 – Princípios Norteadores da Política Estadual de Recursos Hídricos 

 

-O acesso aos recursos hídricos é direito de todos e objetiva atender às necessidades essenciais da 

sobrevivência humana. 

-Os recursos hídricos são um bem público, de valor econômico, cuja utilização deve ser tarifada 

-A bacia hidrográfica é a unidade básica físico-territorial de planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos. 

-O gerenciamento dos recursos hídricos far-se-á de forma participativa e integrada, considerando os 

aspectos quantitativos e qualitativos desses recursos e as diferentes fases do ciclo hidrológico. 

-O aproveitamento dos recursos hídricos deverá ser feito racionalmente, de forma a garantir o 

desenvolvimento e a preservação do meio ambiente. 

-O aproveitamento e o gerenciamento dos recursos hídricos serão utilizados como instrumento de 

combate aos efeitos adversos da poluição, da seca e do assoreamento. 
Fonte: (PARAÍBA, 1996, Art. 2º, Incisos I, II, III, IV, V, VI).  

 

No tocante à execução da Política Estadual de Recursos Hídricos estão previstos os 

instrumentos: Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - 

SIGERH (composição descrita no Quadro 06) que apresenta a função de formular, atualizar e 

aplicar o segundo instrumento que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Este por sua vez, 

deverá basear-se em um planejamento integrado e participativo, deve ser compatível com 

planos gerais, regionais e setoriais e apresentar diretrizes apropriadas para um gerenciamento 

adequado dos recursos hídricos a nível de bacia hidrográfica (PARAÍBA, 1996).  

 

Quadro 06 – Composição do Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de 

Recursos Hídricos da Paraíba. 

 

Órgão de Deliberação Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH 

Órgão de Coordenação Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da 
Ciência e Tecnologia – SERHMACT 

Órgão de Gestão Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – 

AESA 

Órgãos de Gestão 

Participativa e 

Descentralizada 

Comitês de Bacias Hidrográficas 

 

Fonte: (PARAÍBA, 2010). 

 

Em terceiro, estão os Planos e Programas Intergovernamentais os quais são programas 

elaborados em conjunto com programas federais e municipais, os quais objetivam 

principalmente: 

 

I - Identificação de áreas de proteção e conservação de águas de possível utilização 
para abastecimento das populações; II - Implantação, conservação e recuperação das 

áreas de proteção permanente e obrigatória, nas Bacias Hidrográficas; III - 

Tratamento de águas residuárias, efluentes e esgotos urbanos, industriais e outros, 
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antes do lançamento nos corpos de água; IV - Construção de barragens, transposição 

e reversão de águas interbacias; V - Combate e prevenção das inundações, da erosão 

e o zoneamento das áreas inundáveis VI - Promoção de campanhas educativas 

visando o disciplinamento do uso dos Recursos Hídricos (PARAÍBA, 1996, Art. 14, 

Incisos I-VI). 

 

Por fim, como instrumentos de gerenciamento são definidos os seguintes: a outorga, a 

cobrança com funções idênticas às descritas na PNRH e o rateio dos custos das obras de uso 

múltiplo (LACERDA, 2003) o qual ocorrerá em obras de interesse coletivo como as que 

envolvem geração de energia hidroelétrica (PARAÍBA, 1996). 

No que se refere ao arranjo institucional da Política Estadual de Recursos Hídricos, 

tem-se o primeiro órgão estadual que compõe o SIGERH, o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – CERH, criado pela Lei n 6.308, de 02 de julho de 1996. O mesmo é o órgão 

superior do Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Estado, com caráter normativo e 

deliberativo (PARAÍBA, 1996). A partir da aprovação da Lei n 8.466, em 2007, estabeleceu-

se a nova composição do CERH para 27 membros. Nesse novo formato, os comitês de bacias 

também passaram a fazer parte do CERH, juntamente com representantes dos poderes 

públicos federal, estadual, municipal, representantes de usuários de água e sociedade civil 

(PARAÍBA, 2010). 

 O segundo órgão estadual integrado ao SIGERH é a Secretaria de Estado dos Recursos 

Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia – SERHMACT. É um órgão do 

primeiro nível hierárquico da administração direta do poder executivo, de natureza 

substantiva, que tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e executar as ações 

governamentais relacionadas com a identificação, aproveitamento, exploração e utilização dos 

recursos hídricos, minerais e meio ambiente, visando o fortalecimento da economia do Estado 

e a melhoria da qualidade de vida de sua população (PARAÍBA, 2011). 

 O terceiro órgão estadual é a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da 

Paraíba – AESA. Criada pela Lei n° 7.779, de 07/07/2005, sob a forma jurídica de uma 

Autarquia, é órgão gestor dos recursos hídricos paraibanos (PARAÍBA, 2007). De acordo 

com o Art. 3º da referida Lei são objetivos da Agência: 

 

O gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais de domínio do 

Estado da Paraíba, de águas originárias de bacias hidrográficas localizadas em 

outros Estados que lhe sejam transferidas através de obras implantadas pelo 

Governo Federal e, por delegação, na forma da Lei, de águas de domínio União que 

ocorrem em território do Estado da Paraíba (PARAÍBA, 2005). 
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 Em sua composição administrativa possui 04 Gerências Regionais de Bacias 

Hidrográficas, divididas em quatro áreas descritas no Quadro 07 e ilustradas na Figura 04. 

 

Quadro 07 – Áreas de atuação das Gerências Regionais de Bacias Hidrográficas da Paraíba. 

 

Área Sede Bacias Contempladas 

I João Pessoa Abiaí, Gramame, Região do Baixo Curso do Paraíba, 

Miriri, Mamanguape, Camaratuba, Guaju. 

II Campina Grande Região do Alto Paraíba, Taperoá, Região do Médio 

Paraíba, Seridó (setor leste), Jacu, Trairi e Curimataú. 

III Patos Piancó, Espinharas e Seridó (setor oeste). 

IV Sousa Peixe, Região do Alto Piranhas e Região do Médio 

Piranhas. 

Fonte: (PARAÍBA, 2006). 

 

No tocante às funções atribuídas à AESA destacam-se: 1) Implantação dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas; 2) Criação de Associações de Usuários de Água; 3) Elaboração de 

Plano Estadual de Recursos Hídricos; 4) Concessão de Outorga para o uso da água.  

Com relação à terceira função elencada, em 2006 a AESA publicou o Plano Estadual 

de Recursos Hídricos. O referido plano apresenta-se dividido em três segmentos: 1) Primeira 

Etapa – Consolidação de Informações e Regionalização do Plano; 2) Segunda Etapa – 

Cenários, Definição de Objetivos e Identificação de Programas; 3) Terceira Etapa – 

Programas e Sistema de Gestão do Plano (PARAÍBA, 2006). Sua elaboração mostra-se como 

um avanço na definição de ações para o melhor manejo dos recursos hídricos estaduais. 

Contudo, este documento não aborda claramente as práticas direcionadas à outorga, cobrança 

e mediação dos conflitos pelo uso da água, fazendo-se necessário um aprofundamento das 

discussões e um avanço dessas abordagens. Lima (2009, p. 118) corrobora com essa discussão 

ao avaliar o plano de recursos hídricos da Paraíba, e sob alguns aspectos aponta as seguintes 

falhas: 

Uma delas é o de não apresentar critérios e diretrizes para a concessão de outorgas e 

para a aplicação da cobrança da água bruta. O documento apenas ressalta a 

importância da cobrança da água para auxiliar na gestão hídrica estadual e 

estabelece metas para iniciar o processo de implantação da cobrança. De imediato e 
com certas dificuldades, a AESA realiza atividades de implantação e manutenção do 

cadastro dos usuários de água no estado. Outros fatores relevantes observados no 

Plano é que o mesmo não faz nenhuma alusão aos conflitos pelo uso da água no 

Estado. Esse é um fato preocupante, já que uma das funções da AESA é buscar 

resolver os conflitos hídricos.  
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Figura 04 – Áreas de atuação das Gerências Regionais de Bacias Hidrográficas do Estado da Paraíba. 

  

 

Fonte: (PARAÍBA, 2006). 
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Ainda com relação à composição do Sistema Integrado de Planejamento e 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado o quarto e último órgão é o Comitê de Bacia 

Hidrográfica – CBH. Os CBHs são órgãos colegiados com atribuições normativas, 

deliberativas e consultivas. Estes são compostos por representantes eleitos dos órgãos e 

entidades do governo federal, estadual e municipal, assim como por representantes dos 

usuários de água e da sociedade civil organizada (PARAÍBA, 2010). 

Nessa perspectiva, o estado da Paraíba através da SERHMACT e AESA, criou três 

Comitês de Bacias Hidrográficas estaduais:  

 

1 - O CBH do Rio Paraíba, instituído pelo Decreto Estadual n.º 27.560, de 04 de setembro 

de 2006, abrange a Sub-Bacia do Rio Taperoá, e as Regiões do Alto, Médio e Baixo Curso 

do Rio Paraíba; 

2 - O CBH - Litoral Norte instituído pelo Decreto Estadual n.º 27.561, de 04 de setembro 

de 2006 abrange as bacias dos rios Mamanguape, Miriri e Camaratuba; 

3 – O CBH – Litoral Sul instituído pelo Decreto Estadual n.º 27.562, de 04 de setembro de 

2006 e que abrange as bacias dos rios Gramame e Abiaí (PARAÍBA, 2010). 

 

As secretarias AESA/SERHMACT também participaram da implantação do CBH do 

Piranhas-Açu juntamente com a Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. 

Aos comitês compete: 

 

Quadro 08 – Competências dos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

 

-Promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades 

intervenientes; 

-Arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados a recursos hídricos; 

-Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; 

-Acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos e sugerir as providências necessárias ao 
cumprimento de suas metas; 

-Propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, 

derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade 

de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; 

-Estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a serem 
cobrados; 

-Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou 

coletivo. 

Fonte: (BRASIL, 2010). 
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 Desta forma, os Comitês de Bacias colocam-se na condição de Parlamentos das 

Águas, sendo a instância mais significativa de participação e integração do planejamento e 

ações na gestão dos recursos hídricos, através dos quais a comunidade de cada bacia pode 

conhecer, discutir e propor soluções sobre questões e problemas relativos às águas de sua 

região (FERREIRA et. al., 2007). 

Vale salientar, por fim, que uma boa organização institucional por si só não será 

suficiente para atingir o estágio de gestão integrada e participativa dos recursos hídricos. É 

necessário que se tenha, de acordo com Abers (2010, p. 139):  

 

(i) instituições governamentais dispostas a dividir o seu poder e a aceitar trabalhar 
coordenadamente com outras instituições governamentais; (ii) instituições 

governamentais prontas para realizar debates públicos e aceitar definições advindas 

desses colegiados ou debates públicos; (iii) sociedade e profissionais formados para 

realizar debates sobre temas públicos e saber articular-se para alcançar objetivos 

conjuntamente definidos. 

 

Acredita-se, portanto, que o Estado poderá exercer a função de integrador dos diversos 

setores envolvidos nos comitês de bacias hidrográficas. Aliado às suas atividades gestoras, as 

instituições estaduais deverão apoiar o funcionamento dos colegiados através da 

disponibilidade de informações técnicas necessárias a tomada de decisões. Desta forma, torna-

se inconteste, que tais instituições estejam organizadas e estruturadas para que possam atuar 

de maneira efetiva tanto nos comitês quanto no processo de gestão dos recursos hídricos como 

um todo. 

 

 

2.2.2 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu: implantação e ações 

previstas 

 

O rio Piranhas nasce no município de Bonito de Santa Fé na Paraíba, seguindo seu 

fluxo natural, ao adentrar em território potiguar passa a ser denominado Piranhas-Açu 

desaguando na costa do Rio Grande do Norte, próximo à cidade de Macau (PARAÍBA, 

2006). 

Semelhantemente à maioria dos rios nordestinos, trata-se de um rio intermitente em 

condições naturais. Contudo, a perenidade de seu fluxo é garantida pelo sistema de 

reservatórios Coremas-Mãe d’água, construídos pelo DNOCS em território paraibano, cuja 

capacidade de armazenamento é na ordem de 1,3 bilhões de metros cúbicos e a barragem 
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Armando Ribeiro Gonçalves no RN também construída pelo DNOCS, com capacidade de 2,4 

milhões/m
3 

(BRASIL, 2011b). Esse sistema hídrico formado pela calha do rio e seus 

reservatórios de perenização constitui o sistema Coremas-Açu, o qual foi regulamentado pela 

Resolução da ANA Nº687/04 através do Marco Regulatório
8
 que estabelece as diretrizes, as 

quais orientarão o uso dos recursos hídricos do sistema. Este deverá ser implementado em 10 

anos e para tanto estabelece as seguintes ações: 1) A divisão do sistema em 6 trechos (Ver 

Figura 05); 2) A quantidade de água disponível em cada trecho do sistema e, quanto de água 

cada um desses trechos irá utilizar em atividades como irrigação, piscicultura, abastecimento 

humano, industrial; 3) A quantidade de água que deve passar da Paraíba para o Rio Grande do 

Norte; 4) As condições para Outorga ou dispensa da mesma, visando à regularização dos 

usuários; 5) A realização de uma campanha de regularização de usuários do sistema; 6) A 

organização de uma rede de monitoramento qualitativo e quantitativo para dar suporte às 

ações de fiscalização (BRASIL, 2011b).  

 Nessa perspectiva, dois anos após a definição do Marco Regulatório foi criado o 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu por Decreto Presidencial em 29 de 

novembro de 2006 (BRASIL, 2011b). No entanto, passados três anos de sua criação, é que 

ocorreu a instalação do referido comitê, em setembro de 2009, por meio de um trabalho 

conjunto da ANA, juntamente com Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – 

SEMARH-RN e o Instituto de Gestão das Águas IGA-RN do Rio Grande do Norte aliado à 

Secretaria de Recursos Hídricos da Paraíba, cuja representação se fez através da AESA 

(PARAÍBA, 2010). 

Por ser um rio interestadual o Piranhas-Açu está sob a jurisdição federal. Nesse 

sentido, as ações desenvolvidas pelo comitê deverão estar em consonância com a “Lei das 

Águas”, bem como com as leis estaduais de recursos hídricos tanto da Paraíba quanto do Rio 

Grande do Norte. Desta forma, de acordo com seu Regime Interno, o comitê tem por 

finalidade: 

 

I–promover e articular a gestão dos recursos hídricos e as ações de sua competência, 

considerando a bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu como unidade de 

planejamento e gestão, apoiando a consolidação das políticas públicas afins, visando 

o desenvolvimento sustentável da bacia hidrográfica; II–promover a articulação 

federal, interestadual e intermunicipal, integrando as iniciativas regionais de estudos, 
projetos, planos e programas às diretrizes e metas estabelecidas para a bacia 

hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, com vistas à conservação e à proteção de seus 

                                                             
8 Caso haja necessidade, o Marco Regulatório poderá ser revisto a cada dois anos. Em reunião ocorrida em 

03/08/11 em João Pessoa discutiu-se a necessidade de revisão do mesmo. Foi definido aos Órgãos Estaduais 

Gestores, bem como a ANA, a apresentação de propostas para revisão deste (PARAÍBA, 2010). 
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recursos hídricos. III–promover a integração com instâncias regionais de gestão dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica (PARAÍBA, 2008, Art. 3º Incisos I-III p. 01). 

 

Figura 05 – Marco regulatório do Sistema Coremas-Açu. 

 

 

Fonte: (PARAÍBA, 2011). 

 

 O comitê é composto de 40 membros com representantes dos governos federal, 

estaduais e municipais, usuários e sociedade civil. A sua composição está descrita de maneira 

sucinta no Quadro 09. 
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Quadro 09 – Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. 

 

 Governo 

Federal 

Paraíba Rio Grande do 

Norte 

Total 

Poder Público 

Governo Estadual 

Governo Municipal 

2 - 

3 

3 

- 

3 

2 

 

13 

 

Usuários 

Abastecimento Urbano 

Indústria e Mineração 

Irrigação e Agropecuária 

Aqüicultura 

Pesca, Turismo e Lazer 

  

1 

1 

3 

1 

1 

 

1 

2 

4 

1 

1 

 

 

16 

Sociedade Civil 

Organizações Técnicas de 

Ensino e Pesquisa 

Organizações Não 

Governamentais 

  

3 

 

3 

 

2 

 

3 

 

 

11 

 

Total 2 19 19 40 

Fonte: (BRASIL, 2011b). 

 

No âmbito das deliberações realizadas pelo comitê a primeira delas foi a definição da 

localização da sede, para qual foi escolhida a cidade de Caicó-RN. Logo em seguida, foi 

aprovada a Agenda Plurianual de Atividades do comitê para o período de 2010-2013. Uma 

das atividades prevista e realizada em 2010 foi a aprovação do Termo de Referência para 

elaboração do Plano de Recursos Hídricos (PRH) da Bacia. 

O PRH deverá ser elaborado em 16 meses e abordará temas centrais, tais como: 

Disponibilidade hídrica quali-quantitiva na bacia; Problemas ambientais de eutrofização, 

assoreamento e salinização nos açudes e rios; Busca da melhoria nos serviços de saneamento 

para controle dos lançamentos de efluentes nos corpos hídricos da bacia, bem como a 

utilização de práticas de reúso da água para a agricultura, principalmente no período de 

estiagem; Mediação dos diversos conflitos identificados pelo uso das reservas hídricas da 

bacia (BRASIL, 2011b). Aliado à estruturação de atividades para implementar as ações 

elencadas nos temas centrais, o PRH da Bacia Piranhas-Açu também prevê a elaboração de 

diretrizes para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. As discussões sobre essa temática 
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tiveram início em 2011, estando programada para 2012 a realização de uma oficina de 

Cobrança e Agência, durante o período de elaboração do PRH da bacia (BRASIL, 2011b). 

 Atualmente, o CBH Piranhas-Açu encontra-se em fase de estruturação de sua 

secretaria executiva. Para auxiliar essa fase de organização foi estabelecido um Termo de 

Parceria entre a ANA e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó - ADESE visando 

à execução de um projeto de apoio às ações do comitê. Fato este, relatado no depoimento 

abaixo: 

 

“Recentemente a ANA contratou uma instituição, né que é uma agência e, que é a 

ADESE e essa empresa é ela que vai elaborar, tá se encarregando de elaborar o 

Plano de Recursos Hídricos do Piranhas-Açu, de todo o comitê. Então acabou de ser 

contratada, estão na fase de organização dela, e vamos ter uma reunião agora, no 

inicio de novembro, tá, pra fechar detalhes com relação a elaboração do Plano de 

Recursos Hídricos do Piranhas-Açu. Não é um estudo fácil, tem que elaborar TDR 

primeiro, Termo de Referência, depois a contratação, certamente eles vão terceirizar 

né, não vai ser eles que vão desenvolver então lá pra metade do próximo ano quem 

sabe, não sei, não tem prazo, eu acredito pelo trabalho que é, e pelo conhecimento 

que tenho na elaboração desses planos não é uma coisa rápida (Representante 01 da 
AESA.)”. 

 

A partir desse termo, elaborou-se um Plano de Trabalho, cujas atividades a serem 

contempladas são: Elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piranhas –Açu, conforme relato acima; Organização interna que envolve o trabalho de 

secretariado do comitê; Planejamento das atividades que visa o acompanhamento da execução 

da Agenda Plurianual, entre outras ações previstas; O desenvolvimento das ações de 

Comunicação e Mobilização Social, envolvendo os governos municipais, usuários e entidades 

da sociedade civil; Capacitação para a Gestão direcionada aos membros do comitê e a 

Organização de Eventos através de apoio logístico a realização dos encontros regionais; 

Organização do Processo Eleitoral através de medidas necessárias na execução da eleição de 

renovação dos membros do CBH Piranhas-Açu (BRASIL, 2011b). 

 Cabe ressaltar, entre as ações a serem implementadas pelo comitê, a importância das 

ações de Comunicação e Mobilização Social, dentro do contexto da Gestão Participativa dos 

recursos hídricos de uma bacia hidrográfica. Através das mesmas, será possível instigar os 

atores sociais a participarem das reuniões, seja nas Associações de Usuários, ou nos encontros 

regionais, de maneira que estes possam envolver-se nas discussões buscando-se assim um 

gerenciamento adequado dos ecossistemas aquáticos na bacia de drenagem do Rio Piranhas-

Açu. 
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2.2.3 As Águas Paraibanas e os Programas Nacionais - PROÁGUA Semiárido 

 

 O Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Recursos Hídricos do Semiárido – 

PROÁGUA SEMIÁRIDO implementado pela Secretaria Nacional de Recursos Hídricos 

vinculada ao Ministério de Meio Ambiente, sob apoio financeiro do Banco Mundial 

contempla todos os Estados do nordeste e Minas Gerais. Com início em 1997, o programa 

teve como um de seus objetivos, desenvolver estudos, visando soluções eficazes para adequar 

as disponibilidades e as demandas da água na região semiárida (PARAÍBA, 2005). 

 No que se refere às ações desenvolvidas na Paraíba, destacam-se os estudos do 

PROÁGUA direcionados para projetos de adutoras, planos de recursos hídricos e de bacia, 

fortalecimento das associações de usuários de água (PARAÍBA, 2007), dentre as quais estão: 

 Elaboração dos Projetos das Adutoras: Camalaú, Capivara e Congo; 

 Proposta de criação de uma Central de Associações de Usuários de Água na Paraíba; 

 Implantação do marco regulatório do sistema Coremas-Açu; 

 Elaboração dos Projetos dos Sistemas Adutores de Abiaí-Popocas e Araçagi; 

 Colaboração no Plano Estadual de Recursos Hídricos, Plano Diretor de Recursos 

Hídricos das Bacias dos rios Gramame e Paraíba; 

 Contribuição para o Sistema de Informação de Recursos Hídricos do estado. 

 

Contudo, apesar dos esforços, algumas ações ainda estão em fase de implementação 

como o caso da Adutora do Congo. A proposta da Central de Associações, ainda não 

implantada, contempla em seu texto as Associações de Usuários de Água inseridas nas áreas 

de abrangência de duas Adutoras localizadas nas microrregiões do Cariri e Curimataú 

paraibanos (PARAÍBA, 2005). Após a efetivação da Central nessas áreas é que, 

possivelmente seriam integradas as outras Associações existentes na Paraíba.  

Nesse ínterim, é importante salientar, a relevância de criar e efetivar as Associações de 

Usuários de Água uma vez que, as mesmas permitem a participação dos usuários junto à 

SERHMACT na administração de seus mananciais e em programas educativos e sociais 

desenvolvidos nas comunidades onde estão instaladas (LACERDA, 2003). Essas associações 

fortalecidas de maneira gradativa possibilitarão aos seus integrantes participarem eficazmente 

nos Comitês de Bacias Hidrográficas.  

No entanto, tais Associações, não se encontram em número e distribuição requeridas 

para uma gestão participativa e integrada dos recursos hídricos do Estado, conforme ilustra a 

Figura 06.  
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Figura 06 – Distribuição Geográfica das Associações de Usuários de Água na Paraíba. 

 

Fonte: (PARAÍBA, 2006). 
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Atualmente, segundo a AESA, estão cadastradas 50 Associações. Dentre as que estão 

presentes na região semiárida, grande parte localiza-se na mesorregião do agreste. O sertão, 

que também apresenta sazonalidade dos períodos de estiagem e exige um aproveitamento 

adequado dos corpos hídricos, conta com um número pouco significativo de associações 

criadas. E aliado a isso, as mesmas, em sua maioria, apresentam-se isoladas, não havendo 

interação com outras, o que impossibilita a continuidade nas ações de gerenciamento dos 

ecossistemas aquáticos em nível de microbacia hidrográfica. 
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2.3 O Estudo da Percepção Ambiental como Ferramenta à Gestão Participativa  

 

Uma gestão sustentável dos recursos hídricos necessita de um conjunto mínimo de 

instrumentos principais: “uma base de dados e informações socialmente acessíveis, a 

definição clara dos direitos de uso, o controle dos impactos sobre os sistemas hídricos e o 

processo de tomada de decisão” (PORTO; PORTO, 2008). Para um gerenciamento eficiente 

de uma bacia hidrográfica é preciso a participação da sociedade, sendo imprescindível que os 

cidadãos tenham um conhecimento sobre os sistemas aquáticos, suas potencialidades e 

fragilidades (PIRES, 1995). Nesse sentido, é preciso compreender as questões ambientais 

além de seus aspectos biológicos, químicos e físicos, mas como questões sociopolíticas que 

exigem a formação de uma sensibilização ambiental e a preparação para o exercício da 

cidadania. 

 A gestão participativa dos recursos hídricos, preconizada pelas leis estaduais de 

recursos hídricos e pela Lei Nacional 9.433, reservou à sociedade civil uma responsabilidade 

central na condução da política hídrica (JACOBI, 2006). Por meio dessas conquistas sociais, a 

sociedade civil, em especial os usuários organizados em entidades representativas, passaram a 

ter um espaço jurídico-institucional para exercitarem a sua cidadania, os comitês de bacia 

hidrográfica, nos quais dividem responsabilidades com o poder público nas decisões sobre 

cobrança e outorga (FERREIRA, et. al. 2007). 

 Traçando esse caminho reflexivo, citamos Loureiro et. al. (2003) ao definir 

participação como um “[...] processo social que gera a interação entre diferentes atores sociais 

na definição do espaço comum e do destino coletivo”. Contudo, a participação ativa dos 

atores sociais é comprometida considerando alguns aspectos como aponta Garjulli (2003, p. 

03):  

 

Entre os desafios que se colocam para a implementação da política de gestão 

participativa dos recursos hídricos na região semiárida, está a herança cultural e 

política de práticas clientelistas e conservadoras consolidadas na relação entre o 

Estado e a sociedade. Historicamente, as oligarquias rurais detiveram o controle dos 

órgãos de implementação das políticas de combate à seca e reforçaram, em suas 

intervenções, a vinculação da propriedade privada da terra e da água. O desafio de 

promover a participação social em uma sociedade impregnada pela prática 

clientelista é imenso, pois como produto de um Estado autoritário onde os direitos 

de cidadania foram subtraídos, o cidadão passa a ser sinônimo de cliente, de 

beneficiário. 

 

 Essa herança sociocultural e econômica apresenta reflexos percebidos atualmente, 

como o afastamento entre o povo e a nação, o que compromete as outras relações da 
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sociedade com o Estado, impossibilitando o engajamento e a participação dos atores sociais 

diante dos desafios de descentralização e participação instituídos nos textos legais da gestão 

de recursos hídricos (SOUSA JÚNIOR, 2004). Nessa perspectiva, o processo de participação 

social precisa estar afinado com as necessidades reais da população (KURY, 2008). Machado 

(2003, p. 06) amplia a discussão ao afirmar: 

 

A participação efetiva e material da sociedade também deve ser garantida através de 

outros mecanismos, que valorizem as histórias particulares de cada localidade e as 

diversas contribuições das populações envolvidas, incorporando-as aos planos 

diretores e ao enquadramento dos cursos de água.  

 

 Baseando-se nessa assertiva, percebe-se a importância do entendimento acerca das 

relações socioambientais de cada comunidade. Desta forma, o estudo da percepção ambiental 

poderá facilitar essa compreensão, uma vez que, investiga os vínculos existentes entre as 

atitudes, os valores e as práticas dos indivíduos e grupos em relação ao meio ambiente, bem 

como suas respectivas maneiras de ver o mundo exterior (VARGAS, et. al. 2002).  

Percepção de acordo com Tuan (1980) “é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos 

externos, como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, 

enquanto outros são bloqueados”. Para Vargas et. al. (2002, p. 06) essa ação pode ser definida 

como:  

 

Processo psíquico e sociocultural relacionado aos mecanismos de significação. 

Indica que a mente humana cria significados para cada estímulo que recebe do 

ambiente externo, independentemente de vontade ou desejo; a mente projeta 

significados, muitas vezes não condizentes com o real, mas relacionados com a 

experiência, a imaginação e a memória do indivíduo, socialmente condicionadas por 

fatores econômicos e culturais.  

 

 A Percepção Ambiental integra-se ao processo de formação do conhecimento. Desta 

forma, o mundo é apreendido a partir dos fenômenos perceptivos que registram e conferem 

significados à realidade, perceptíveis tanto a nível social quanto individual (ARAÚJO, 2008). 

Para o contexto, Mucelin e Bellini (2008, p. 120) corroboram: 

 

A percepção e leitura cognitiva da inter-relação do ser humano com seu habitat 

ocorrem, essencialmente, por meio de signos que estimulam e contribuem na 

conformação de crenças. Essas crenças constroem os hábitos que asseguram nossos 

costumes e os usos em relação ao meio ambiente. Os costumes e os usos do 

ambiente humanos com seu meio podem levar ou não a alterações ecológicas, 

muitas vezes significativas, produzindo impactos ambientais negativos.  
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Nessa perspectiva, o entendimento da percepção ambiental faz-se necessário dentro do 

contexto da gestão participativa dos recursos hídricos pois nos permite compreender a relação 

do Homem com a Natureza, suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e 

condutas (PALMA, 2005). Este fenômeno perceptivo transcende os limites dos sentidos, 

revela uma postura e implica em experiências e na firmeza de interesses e valores (FEITOSA, 

2000).  

O estudo dessa percepção pode ser utilizado para “avaliar a degradação ambiental de 

uma determinada região, pois o aporte da percepção fenomenológica pode proporcionar 

subsídios para a compreensão da realidade vivida pelos indivíduos” (SOUZA, 2009, p. 18). 

Para Bonifácio (2008, p. 31) “A análise das concepções cria oportunidades para a reflexão e 

sensibilização dos atores sociais no que tange à conservação de uma dada bacia hidrográfica, 

tornando-os mais conscientes da realidade onde estão inseridos”. Machado (2003, p. 07) 

ratifica essas assertivas ao afirmar: 

 

A base empírica do conhecimento local da população sobre os corpos d'água de uma 

bacia hidrográfica deve ser valorizada, pois possui um valor socioambiental 

inigualável. Além disso, os cursos d'água fazem parte da história do indivíduo, da 

família e da comunidade que integram essa população, ganhando sentidos 
simbólicos que ocupam uma parte importante de seu patrimônio cultural.  

 

Entender como são utilizados os ecossistemas aquáticos por seus usuários é 

imprescindível, uma vez que, muitas atividades desenvolvidas podem alterar a qualidade da 

água, tendo como consequência sérios riscos para a saúde pública, principalmente quando 

esses ambientes são utilizados para o consumo humano (SOUZA, 2009). A sensibilização 

ambiental dos atores sociais que utilizam diretamente os recursos naturais da bacia 

hidrográfica pode vir a contribuir para a prevenção da degradação, bem como possibilitar uma 

melhor gestão de tais recursos (OLIVEIRA JÚNIOR, 2009). 

Assim, observar como os diferentes grupos sociais se comportam, e investigar 

informações sobre as relações que os mesmos mantêm com o ambiente em que vive, deve ser 

base para a proposição de diretrizes capazes de subsidiar uma gestão participativa dos 

recursos hídricos que aborde o tripé Sociedade-Participação-Meio Ambiente. 
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3.1 Aspectos Descritivos do Ambiente Estudado 

 

 A atual divisão hidrográfica do Estado da Paraíba foi aprovada pelo Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos por meio da Resolução nº 02 de 05/07/2003, com base em estudos 

realizados pela SERHMACT (PARAÍBA, 2010). De acordo com a referida Resolução a 

Paraíba apresenta-se dividida em 11 bacias hidrográficas: 1 – bacia do Rio Paraíba; 2 – bacia 

do Rio Abiaí; 3 – bacia do Rio Gramame; 4 – bacia do Rio Miriri; 5 – bacia do Rio 

Mamanguape; 6 – bacia do Rio Camaratuba; 7 – bacia do Rio Guaju; 8 – bacia do Rio 

Piranhas; 9 – bacia do Rio Curimataú; 10 – bacia do Rio Jacu; 11 – bacia do Rio Trairi 

(PARAÍBA, 2006). As mesmas estão ilustradas no mapa descrito na Figura 07. 

A Bacia do Rio Piranhas é a maior do estado e está sob a jurisdição federal, uma vez 

que, o seu rio principal é interestadual. O Rio Piranhas escoa no sentido nordeste em direção 

ao Rio Grande do Norte. Ao chegar a território potiguar passa a ser denominado Piranhas-

Açu, cuja bacia possui uma área total de drenagem de 43.681,50 km
2
, sendo 26.208,9 km

2
 

(60% da área da bacia) no Estado da Paraíba e 17.472,6 km
2
 (40% da área da bacia) no Estado 

do Rio Grande do Norte (BRASIL, 2011b). O referido rio apresenta três divisões: Região 

Hidrográfica do Alto Piranhas, localizada totalmente em território paraibano; Região 

Hidrográfica do Médio Piranhas inserida nos dois estados citados e Região Hidrográfica do 

Baixo Piranhas localizada em território potiguar. Farias (2004, p. 16-17) referencia 

características do Rio Piranhas ao afirmar: 

 

O principal rio da bacia é o Rio Piranhas. Recebe contribuições significativas de 

quatro cursos d’água na sua margem esquerda: Riacho do Juá, Riacho da Caiçara, 

Riacho Cajazeiras, Riacho Grande. Na sua margem direita recebe seis contribuições, 

quais sejam, Riacho do Domingos, Riacho São Domingos, Riacho Mutuca, Riacho 

Logradouro, Riacho Catolé, Riacho Bonfim. O perfil longitudinal do Rio Piranhas, 

possui o alto curso bastante declivoso, apresentando um comprimento de 

aproximadamente 33 km com declividade média de 9,10 m/km. O médio curso, com 

declividade média de 1,66 m/km, tem comprimento de 87 km. O baixo curso 

bastante plano apresenta uma declividade de 0,10 m/km em 58 km de comprimento. 

 

Nesse sentido destacamos a região hidrográfica do Alto Piranhas, para a qual foi 

direcionada a pesquisa. A mesma situa-se a oeste do estado entre as coordenadas geográficas 

de 6º 50’ e 7º 25’ de latitude sul e 38º 10’ e 38º 40’ de longitude a oeste de Greenwich, 

abrangendo uma área de 1.219, 40 km
2
. Limita-se ao oeste com o estado do Ceará, ao norte 

com a bacia do Rio do Peixe, ao nordeste com a Região Hidrográfica do Médio Piranhas e ao 

sul e leste com a bacia do Rio Piancó (FEITOSA; FREITAS, 2004).  
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Figura 07 - Divisão Hidrográfica do Estado da Paraíba. 

 

Fonte: (PARAÍBA, 2010). 
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No interior dessa área, distribuem-se completo ou parcialmente, os municípios: 

Aparecida, Bonito de Santa Fé, Cajazeiras, Carrapateira, Marizópolis, Monte Horebe, 

Nazarezinho, Pombal, São Domingos de Pombal, São José da Lagoa Tapada, São José de 

Piranhas e Sousa.  

Em relação à cobertura vegetal é predominante a caatinga hiperxerófila. Destacam-se 

as formações arbustiva arbórea aberta com maior predominância, e a arbustiva arbórea 

fechada presente em alguns pontos na região hidrográfica do Alto Piranhas conforme é 

ilustrado na Figura 08. Na parte sul desta área, nas proximidades de Monte Horebe nos 

pontos de altitude mais elevada, há ocorrência da caatinga hipoxerófila com porte arbóreo. As 

espécies mais comuns são: Catingueira (Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz), 

Baraúna (Schinopsis brasiliensis Engl.), Jurema (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.), 

Marmeleiro (Croton blanchetianus Baill.), Mofumbo (Combretum leprosum Mart.), Pereiro 

(Aspidosperma pyrifolium Mart.), Juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), Pau-Ferro (Libidibia 

ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz), Angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan), 

Xique-xique (Pilosocereus gounellei (F. A. C. Weber) Byles & G. D. Rowley) e Mandacaru 

(Cereus jamacaru DC.). Nas margens dos rios é comum a ocorrência de Craibeira (Tabebuia 

aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore) (FEITOSA; FREITAS, 2004; BRASIL, 

2011b; COSTA, 2011). 

 No tocante ao clima na região do Alto Piranhas, de acordo com a classificação 

climática de Köeppen é tipificado como do tipo Awig (Ver Figura 09), caracterizado por ser 

um clima quente com chuvas de verão-outono, influenciado pela Frente de Convergência 

Intertropical, apresentando temperatura mensal média de 27ºC, com variações entre 28,7ºC 

em novembro e 24,9ºC em junho (VIEIRA, 2011). Com base na classificação bioclimática de 

Gaussen, a área em estudo apresenta um clima do tipo semiárido quente mediano, com 7 a 8 

meses secos e uma má distribuição anual da precipitação, correspondendo às regiões 

bioclimáticas 4ath e 4bth, tropical quente de seca acentuada e tropical quente de seca média, 

respectivamente (BRANDÃO, 2005). No que se refere à precipitação, a referida área 

apresenta uma média anual de 800 mm, concentrados nos meses de fevereiro, março e abril, 

tendo, contudo, uma elevada taxa de evapotranspiração cujo valor médio anual igual é de 

2.937 mm (FARIAS, 2004). 

A região hidrográfica do Alto Piranhas encontra-se inserida em sua maior parte na 

unidade geomorfológica da Depressão Sertaneja, caracterizada por apresentar uma extensa 

planície baixa, de relevo predominante suave-ondulado, com elevações residuais 

disseminadas na paisagem. Os solos são rasos, pedregosos, de origem cristalina média a alta
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Figura 08 - Cobertura Vegetal da Região Hidrográfica do Alto Piranhas. 

 

Fonte: (AESA, 2011).  
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Figura 09 – Climas da Paraíba segundo Classificação Climática de Köppen. 

 

Fonte: (LUCENA, 2008). 
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muito suscetíveis à erosão (VELLOSO; SAMPAIO; PAREYN, 2002). Essa área pode 

apresentar também formas de relevo tabulares amplas e pouco aprofundadas, com relevos 

convexos e formas aguçadas (COSTA, 2008). O mapa geomorfológico da região do Alto 

Piranhas é mostrado na Figura 10. A geologia da área citada de acordo com Farias (2004, 

p.15) “é constituída de comprimentos geológicos classificados como Formações de Quartzitos 

e Gnaisses de Proterozóico”. 

Dentro da região hidrográfica do Alto Piranhas foram estudados os reservatórios 

Engenheiro Ávidos e São Gonçalo, como também um trecho do Rio Piranhas entre esses dois 

mananciais, com extensão de aproximadamente 27 km (Ver Figuras 11-14). No Quadro 10 

estão descritos dados sobre os referidos reservatórios. 

 

Quadro 10 – Características técnicas dos reservatórios Engenheiro Ávidos/Cajazeiras-PB e 

São Gonçalo/Sousa-PB
9
. 

 

Dados Engenheiro Ávidos São Gonçalo 

Volume máximo (m
3
) 255.000.000 44.600.000 

Volume morto (m
3
) 17.847.000 2.982.000 

Altura (m) 45,00 25,30 

Comprimento (m) 359,40 380,00 

Área da bacia hidráulica (ha) 2.800 700 

Área da bacia hidrográfica (km
2
) 1.124 171 

Largura do vertedor (m) 160 230 

Vazão máxima – vertedor (m
3
/s) 1610 1800 

Fonte: (BRASIL, 1993; PARAÍBA, 1997;). 

 

As comunidades escolhidas para o estudo foram: o Distrito de Engenheiro 

Ávidos/Cajazeiras-PB; a comunidade ribeirinha Gravatá/São João do Rio do Peixe-PB e o 

Distrito de São Gonçalo/Sousa-PB. 

 

 

                                                             
9 Mais informações técnicas, ver Anexo A. 
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Figura 10 - Geomorfologia da Região Hidrográfica do Alto Piranhas. 

 

Fonte: (AESA, 2011).  
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Figura 11 – Região Hidrográfica do Alto Piranhas destacando a Área Pesquisada. 

 

Fonte: (AESA, 2011; Adaptado por: FREITAS, M. I. A).  

1 

3 

2 
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Figura 12 – Açude Engenheiro Ávidos inserido no território do município São José de Piranhas-PB. 

 

Fonte: (AESA, 2011. Adaptado por: FREITAS, M. I. A). 

1 
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Figura 13– Trecho do Rio Piranhas perenizado pelo Reservatório Engenheiro Ávidos. 

 

 

Fonte: (Google Earth, 2010. Adaptado por: FREITAS, M. I. A). 

2 
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Figura 14 – Açude São Gonçalo inserido nos territórios dos municípios Sousa-PB e Marizópolis-PB. 

 

Fonte: (AESA, 2011. Adaptado por: FREITAS, M. I. A).  

3 
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3.2 Aspectos Metodológicos da Pesquisa 

 

O estudo teve um caráter interdisciplinar, tendo em vista a complexidade das questões 

ambientais inerentes à gestão dos recursos hídricos. Utilizou-se dos pressupostos da Pesquisa 

Qualitativa a qual caracteriza-se como “um entendimento dos significados e características de 

uma situação apresentada pelos entrevistados” (RICHARDSON, 1999). A mesma pode ser 

associada à coleta e análise de texto (falado e escrito) e à observação direta do comportamento 

(MOREIRA, 2004).  

Aliada a Pesquisa Qualitativa, teve-se como orientação metodológica a Pesquisa 

Fenomenológica a qual se preocupa com “o estudo das essências” (percepção e consciência) 

(MERLEAU-PONTY, 2006). Esta trabalha com os significados das experiências de vida 

sobre uma determinada concepção ou fenômeno, explorando a estrutura da consciência 

humana, na qual os pesquisadores buscam a estrutura invariável (ou essência), com elementos 

externos e internos baseados na memória, imagens, significações e vivências (subjetividade) 

(SATO, 2001). 

 As técnicas de coleta de dados foram:  

1) A Observação Participante que pode ser definida como “uma estratégia de campo 

que combina ao mesmo tempo a participação ativa com os sujeitos, a observação 

intensiva em ambientes naturais, entrevistas abertas informais e análise 

documental (p. 52)” (MOREIRA, 2004);  

2) Entrevistas Semi-estruturadas as quais fornecem uma boa amostragem da 

população geral, uma vez que, o entrevistado não precisa saber ler ou escrever. Há 

uma maior flexibilidade, permitindo ao entrevistador repetir ou esclarecer as 

perguntas, bem como possibilita a oportunidade de avaliar atitudes e condutas a 

partir da observação e registro de reações e gestos. Permite também que os dados 

sejam quantificados e submetidos a tratamento estatístico (MARCONI; 

LAKATOS, 2005).  

Utilizou-se também a metodologia denominada "bola de neve", (BIERNACKI; 

WALDORF, 1981), na qual é possível solicitar aos primeiros entrevistados, a indicação de 

outros atores sociais, que por sua vez indicam outros, e assim sucessivamente (SOUZA, 

2009).  

O trabalho de pesquisa teve a sua execução pautada, nos seus primeiros passos, no 

levantamento bibliográfico e documental e da base cartográfica da área estudada. Em seguida, 
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iniciou-se as atividades de campo, que compreenderam aos exercícios realizados no período 

entre Outubro/2010 à Outubro/2011. Na pesquisa de campo foram utilizados: camêra 

fotográfica; caderno de campo; MP4 para gravação da entrevistas; e GPS para a marcação de 

pontos geográficos. A utilização do GPS teve como objetivo georreferenciar e mapear os usos 

e problemas ambientais encontrados na área estudada. 

A coleta de dados e informações cartográficas sobre a qualidade de água, cobertura 

vegetal, uso do solo e pluviometria foi realizada juntos aos órgãos gestores – SUDEMA, 

AESA, CAGEPA, DNOCS. Para os grupos humanos amostrados no estudo utilizou-se dos 

seguintes critérios, baseando-se nas informações obtidas em visitas iniciais às comunidades: 

a) ser usuário dos ecossitemas aquáticos estudados; b) residir nas comunidades em estudo há 

pelo menos 10 anos; c) ter um papel importante no processo de implementação da gestão 

participativa dos recursos hídricos na área. Desta forma, seguindo-se os pré-requisitos 

estabelecidos os segmentos estudados foram: 

Atores sociais das Comunidades: Representados por agricultores e pescadores 

ribeirinhos; donos de restaurantes próximos aos reservatórios; professoras; estudantes.  

Representantes das Associações Comunitárias: Associação de Desenvolvimento 

Comunitário e Usuários de Água de Engenheiro Ávidos; Colônia de Pescadores de 

Engenheiro Ávidos; Associação Comunitária do Gravatá; JUSG - Junta de Usuários de Água 

de São Gonçalo; Colônia de Pescadores de São Gonçalo. 

Representantes Institucionais: AESA – Sede/João Pessoa-PB; AESA – Gerência 

Regional de Sousa-PB; DNOCS – Unidade de Campo da Bacia do Rio Piranhas/Sousa-PB; 

SEMAC – Secretaria Executiva de Meio Ambiente vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Cajazeiras-PB; Secretaria de Meio Ambiente de 

Sousa-PB; CAGEPA - Gerência Regional do rio do Peixe/Sousa-PB.  

 O universo amostral dos grupos pesquisados totalizou 30 entrevistados. A escolha de 

um número reduzido é válida na pesquisa qualitativa considerando que, o seu critério não é 

numérico, uma amostra ideal é aquela capaz de refletir a totalidade nas suas múltiplas 

dimensões, de maneira a privilegiar os sujeitos sociais que detêm os atributos, os quais o 

investigador pretende conhecer (MINAYO, 1998; FEITOSA, 2000). Todos os participantes 

foram informados sobre os objetivos e o carater sigiloso da pesquisa através do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Ver Apêndice A). 

 As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas seguindo roteiros específicos para 

cada representação institucional (Ver Apêndice B) e um roteiro destinado às comunidades 

(Ver Apêndice C), apresentando, contudo, questões comuns a todos os segmentos. As últimas 
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abordaram os aspectos sobre o conhecimento dos usos e impactos ambientais ocorridos e o 

entendimento da gestão participativa, como também perspectivas de manejo dos recursos 

hídricos na área estudada. No tocante aos órgãos gestores AESA, DNOCS, CAGEPA e 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente além das questões comuns buscou-se informações 

a respeito das atividades realizadas por esses órgãos na área pesquisada, e qual atuação dos 

mesmos, no Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu. Junto aos representantes das 

Associações comunitárias os roteiros das entrevistas direcionou-se para dados a respeito do 

número de participantes, qual a periodicidade das reuniões bem como sobre as ações que 

estão sendo desenvolvidas. Nas comunidades a busca de informações foi direcionada para a 

importância dos reservatórios e/ou rio para os entrevistados, sendo abordados também os 

aspectos sobre saneamento básico, qualidade da água, coleta de resíduos sólidos, atividade 

econômica realizada, uso de agrotóxicos e a participação em Associações de Usuários de 

Água. 

 Para o entendimento da percepção ambiental nos discursos e falas levantados foram 

utilizados os pressupostos teóricos de Ferrara (1999) e Merleau-Ponty (2006). A percepção é 

informação, desta forma, usos e hábitos são signos do lugar informado que só se revela na 

medida em que é submetido a uma operação que expõe a lógica da sua linguagem 

(FERRARA, 1999). Nesse sentido a Pesquisa Fenomenológica foi a base teórica para o 

entendimento da percepção, pois remete-se, como discutido anteriormente, ao estudo das 

essências (MERLEAU-PONTY , 2006). 

 No estudo das entrevistas utilizou-se da Análise de Conteúdo, a qual pode ser definida 

como um conjunto de técnicas de análises de comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (FRANCO, 2008). Foram 

identificados os núcleos de significado e sistematizadas as essências destes núcleos 

(BARDIN, 2011).  

De maneira complementar foi utilizada a Técnica da “Triangulação” que trata-se de 

uma aproximação entre a análise qualitativa e quantitativa, na qual os dados coletados foram 

apresentados de forma estatística e discutidos através da descrição (SATO, 1997). 

 

  



69 
 

 

  

  



70 
 

 

4.1 Contexto Histórico da Construção das Barragens - O Desenvolvimento das 

Comunidades e as Relações Topofílicas  

 

 A região semiárida nordestina caracteriza-se pela irregularidade no regime das chuvas, 

altos índices de evaporação, com a predominância de solos com baixa capacidade de absorção 

de água. Alves (2007, p. 59) acrescenta ao caracterizar a região nordeste:  

 

Os climas a que esta imensa região está submetida variam de semiáridos a sub-

úmidos secos tropicais de exceção, e são caracterizados por uma pluviometria 

concentrada em um só período (3 a 5 meses), com médias anuais situadas entre 250 

a 900 milímetros, irregularmente distribuídas no tempo e no espaço. As 

temperaturas médias anuais são relativamente elevadas, 26 ºC a 29 ºC, e a insolação 

média são de 2.800 horas/ano. A umidade relativa do ar é de cerca de 50% e as taxas 

médias de evaporação são em torno de 2.000 mm por ano.  

 

Tais características edafoclimáticas propiciam a ocorrência do fenômeno natural e 

sazonal, seca, o que acarreta a diminuição da disponibilidade hídrica em determinados meses 

do ano. Nessa perspectiva, a região nordestina, com exceção das áreas litorâneas, era vista no 

âmbito nacional, como uma área pobre e populosa, na qual a seca castigava e que a única 

forma de sobrevivência era a migração para grandes centros urbanos. Traçando esse caminho 

reflexivo Abílio, Gomes e Santana (2010, p. 18) corroboram: 

 

Durante muito tempo todas estas características da região semiárida foram utilizadas 

como justificativa para a falta de investimento no desenvolvimento regional ou 

mesmo pela falta de gerenciamento efetivo das ações desenvolvimentistas, tendo os 

fenômenos ambientais usados como explicação para os alarmantes indicadores 

sociais, fazendo com que o Nordeste brasileiro sustentasse por muito tempo o título 

de “inviável” em quase todos os sentidos. Além de ser palco de disputas políticas 

que deram origem ao termo “indústria da seca”. 

 

Aliado aos aspectos físicos e geológicos, as questões sociais, econômicas e políticas 

provocaram o agravamento dos efeitos da seca, determinando uma estrutura de dominação e 

dependência das populações do nordeste tendo como principais resultados: a concentração 

fundiária, o êxodo rural e uso político de ações mitigadoras (SILVA, 2004). Por muitos anos 

buscou-se o “combate à seca” o qual teve como referência principal a instituição do 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS. Nesse sentido, Lima (2009, p. 33) 

expõe:  

 

A seca tida como o principal problema do desenvolvimento do Nordeste faz com 
que o Estado passe a se apropriar de técnica para extrair ou represar a água como 
poços, açudes e barragens. Essa apropriação técnica teve inicio, sobretudo no século 
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XIX e primeira metade século XX, quando o Estado criou suas agências, inspetorias, 
superintendências e departamentos.  

 

 O DNOCS, cuja infraestrutura hídrica destinou-se à acumulação de água através da 

construção de barragens, poços e açudes, inicialmente foi criado, no ano de 1909 pelo Decreto 

7.619, sob o nome de IOCS – Inspetoria de Obras Contra as Secas. Em 1919 o IOCS recebeu 

outra denominação, através do Decreto Federal 13.687, passou a ser o IFOCS – Inspetoria 

Federal de Obras Contra as Secas. Passados 26 anos, a referida inspetoria cede lugar ao 

DNOCS, tendo sua denominação atual conferida pelo Decreto-Lei 8.846/45 (BRASIL, 2011). 

Com relação a atuação do DNOCS Silva (2004, p. 130) expõe: 

 

A atuação do DNOCS não foi uniforme, foi dominada inicialmente por estudos 

sistemáticos da base físico do semiárido, nos seus aspectos de clima, vegetação, solo 

e água; com a instalação de 124 estações pluviométricas em todo o Nordeste e de 

quatro estações fluviométricas, passando ao período de construção dos grandes 

açudes públicos e a intensificação do Programa de Açudagem em Cooperação. Esta 

fase teve como subproduto o início da formação de uma inteligência regional, 

envolvida no estudo do fenômeno da seca. No segundo momento as ações do 

DNOCS passam a se resumir a construção de infraestrutura, influenciadas pelo 

planejamento regional implementado pela SUDENE.  

 

Nesse contexto histórico da construção dos grandes açudes públicos foram construídos 

os reservatórios São Gonçalo e Engenheiro Ávidos, cujos estudos preliminares foram 

iniciados em 1920, e as atividades de construção começaram em 1932 com término em 

1936
10

, como assim expressa um ator social ao dizer: 

 

Na época em 22 os americanos tiveram aqui, vieram bastante americanos, fizeram o 

levantamento da barragem, mas passaram dois anos foram embora, quando foi em 

32 foi seco e começou a barragem, e inaugurou em 36. Dentro da fundação do 

alicerce da barragem trabalhava 200 homens, era manual, não tinha nada de 

maquinário, era braçal, então durou quatro anos, de 32 para 36 faz quatro né. Se 

fosse com maquinário que nem hoje, com seis meses terminava. Aí tinha uns 

caminhão que carregava o material, o cimento vinha a granel, a granel, assim 
numas barricas, num sabe, ia pegar em Fortaleza (Agricultor, 79 anos, Analfabeto, 

Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

 A barragem Engenheiro Ávidos recebeu essa denominação em homenagem ao 

engenheiro do IFOCS Moacir Ávidos o qual iniciou a construção do referido açude. O projeto 

inicial de sua construção, bem como a vista área do novo formato após a sua recuperação são 

ilustrados nas Figuras 15 e 16. Inicialmente começaram os trabalhos de construção da 

                                                             
10Informações históricas sobre a inauguração da barragem ver Anexo B. 
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Barragem São Gonçalo, contudo no decorrer das atividades viu-se que a mesma, não seria 

suficiente para suprir parte da demanda hídrica da região do Alto Piranhas. 

 

Figura 15 – Croqui do Projeto Inicial de Construção da Barragem Engenheiro Ávidos. 

 

 

Fonte: (BRASIL, 2011). 

 

Figura 16 – Vista da Barragem Engenheiro Ávidos após a construção do novo vertedouro
11

. 

 

 

Fonte: (BRASIL, 2011). 

                                                             
11 Em 1972, a partir de um estudo realizado pelo DNOCS, foram levantadas hipóteses sobre a segurança da 

barragem, de maneira que foi proposta e realizada a sua recuperação. Desta forma foi realizado a construção e 

um novo vertedouro na ombreira direita, assumindo assim o formato atual (BRASIL, 2011).  

http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/barragens/Barragem de Pernambuco/barragens_da_pernambuco.htm
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Desta forma, a partir de estudos já realizados anteriormente, o então IFOCS iniciou a 

construção, no mesmo período, da segunda barragem, o açude Engenheiro Ávidos. Esses fatos 

evidenciados no discurso abaixo: 

 

Os dois reservatórios eles trabalham em conjunto, primeiro foi concebido o São 

Gonçalo com o objetivo além do consumo humano e animal, promover a irrigação 

no perímetro irrigado. No decorrer dos anos de sua construção percebeu-se que era 

insuficiente pra ele atender toda a demanda hídrica, ele não suportava. Então foi 

feito estudos à montante no leito do mesmo rio, que o é Rio Piranhas e 

aproximadamente 20 quilômetros à montante do São Gonçalo encontrou-se uma 

situação geológica favorável para concepção de outra barragem, e assim foi 

concebida. Esses estudos também começaram na década de vinte, e foi concebido 

também o açude de Engenheiro Avidos. Então o Engenheiro Avidos foi concebido 

nesse objetivo, quer dizer, dar suporte hídrico a São Gonçalo, fazer, promover 
irrigação à montante também, como também igual ao São Gonçalo tem a função, o 

abastecimento de cidades com captação direta a exemplo de Cajazeiras 

(Representante do DNOCS). 

 

 Após a inauguração das barragens iniciou-se o processo de ocupação das áreas 

próximas aos reservatórios. Muitos dos trabalhadores fixaram residência nessas áreas, 

segundo Ramos (2005, p. 26-27) “toda a estrutura urbana de São Gonçalo tem sua origem 

ligada à construção do açude, as casas que serviam de acampamento, posteriormente, foram 

aproveitadas como residências fixas”. No tocante à comunidade Engenheiro Ávidos, Feitosa 

(2000, p. 34) relata que “o Distrito de Engenheiro Ávidos formou-se às margens do “Açude 

de Piranhas”. Cerca de 500 famílias tem a pesca e a agricultura como principais fontes 

produtivas”. Ainda com relação à formação das comunidades ribeirinhas, um dos atores 

sociais relata:  

 

O pessoal que vinha de Pernambuco, Ceará, Bahia ficaram morando aqui até os 

anos 40 até 47, aí os outros morreram, outros foram embora, mas ficou muita gente. 

O pessoal gostaram de Boqueirão12 aí ficaram (Agricultor, 78 anos, Analfabeto 

Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

A ocupação das áreas próximas às barragens teve uma grande influência do DNOCS, 

que, com sua política de fixar o homem no campo, instituiu programas de concessão de terras 

a pequenos produtores. No início da década de 80 intensifica-se essa política com aprovação 

da Portaria Nº 01-060 de 06 de janeiro de 1983 que estabelece as Normas Técnicas para 

Administração das Terras de Montante, não Incluídas nos projetos específicos de valorização 

de Jusante Irrigados dos Açudes Públicos do DNOCS (FEITOSA, 2000). A partir dessas 

                                                             
12

 A Barragem Engenheiro Ávidos é conhecida popularmente na região como Boqueirão de Piranhas ou 

simplesmente Boqueirão. 
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normas o referido órgão federal orienta a população ribeirinha para uso das terras concedidas 

mediante a critérios pré-estabelecidos. Esse fato é comentado na fala de um dos 

representantes dos órgãos estaduais:  

 

No entorno dos dois reservatórios existe as chamadas rendas, existe os contratos de 

concessões de uso, são rendeiros assentados, oficialmente, legalmente pelo DNOCS 

sob certas condições. O objetivo da concepção disso aí, desde a construção dos 

açudes é exatamente promover a agricultura familiar, então isso é um contrato de 

concessão de renda, feito entre o governo federal, via DNOCS com o agricultor, pra 

ele plantar e sobreviver com a família ali, somente pra agricultura familiar não 

existe uma produção em larga escala a nível industrial não (Representante do 

DNOCS). 

 

No trecho do Rio Piranhas, entre as barragens Engenheiro Ávidos e São Gonçalo 

também ocorreu o processo de ocupação nas áreas ribeirinhas formando-se pequenas 

comunidades. A disponibilidade de água, a partir de um rio perene, despertou em alguns 

agricultores mais abastados a busca pela compra das terras próximas. Ao longo do percurso 

desse trecho do Rio Piranhas não houve concessão de terras, uma vez que, a jurisdição dessas 

águas não competia ao governo federal e sim, à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, o 

qual obedecia a outra política hídrica. Essas águas sempre contínuas possibilitaram a sua 

utilização para consumo, bem como para irrigação, conforme um dos representantes dos 

órgãos estaduais, ao comentar sobre um dos objetivos da construção da Barragem Engenheiro 

Ávidos: 

 

É promover a irrigação induzida às margens do Rio Piranhas nesse trecho que 
interliga à São Gonçalo. É o caso de irrigação induzida ali na região do Gravatá 

que é bastante explorada, certo. E também existe a captação para abastecimento 

humano, no Gravatá, o distrito do Gravatá é abastecido através da captação direta 

do leito do rio (Representante do DNOCS). 

 

 Desta forma, o povoamento das áreas ribeirinhas deu origem aos três atuais distritos: 

Distrito São Gonçalo/Sousa-PB, Distrito Engenheiro Ávidos/Cajazeiras-PB e Distrito 

Gravatá/São João do Rio do Peixe-PB. O sistema hídrico formado pelos dois reservatórios e o 

trecho do Rio Piranhas entre os mesmos, foi e continua sendo, essencial para essas 

populações. Tal importância é relatada nas falas dos atores sociais descritas abaixo: 

 

A importância do complexo hídrico São Gonçalo-Boqueirão, a importância sócio-

econômica dessas duas represas é incalculável. É da maior importância para essa 

região semiárida, porque antes da construção desses açudes, do represamento 

dessas águas essa região sofreu muito, o vale do Piranhas sofreu muito. O meu pai 
nos contava muitas facetas da história dessa região. Em ano seco, isso aqui era um 

terror, uma vida terrível, quando o inverno era normal, o rio era livre, ficava uns 
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poços tinha água para os animais beber, mas quando era um ano escasso de chuva, 

considerado seco, essas águas desses poços na sua maioria se acabavam e 

passavam a beber água de cacimba mesmo, alguns pontos que davam cacimbas e 

tinha muitos lugares que nem cacimba davam, então nessa época não havia estoque 

hídrico na região, não havia um poço profundo, não tinha nada (Agricultor, 68 

Anos, Ensino Fundamental Completo, Comunidade São Gonçalo). 

 

E aqui eu acho muito bom, importante, porque onde tem água tem uma grande 

riqueza, né (Agricultor, 79 Anos, Analfabeto, Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

É muito importante porque aqui a gente sobrevive da água desse rio, né, porque pra 

gente é tudo, tanto para o consumo humano, né, como para a agricultura e o 

consumo animal também, né. Aqui é basicamente, é a vida do Gravatá é esse rio 

(Agricultor, 37 Anos, Ensino Médio Completo, Comunidade Gravatá). 

 

Diante dos relatos dos atores sociais observa-se que há uma forte ligação dessas 

pessoas com os seus lugares de origem através dos laços de dependência para com estoque 

hídrico disponível nessas áreas. Nesse sentido, sobre essa ligação do homem ao lugar Tuan 

(1980, p. 05, 107) apresenta um conceito próprio, um neologismo para o qual ele denominou 

de Topofilia “o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico, incluindo todos os 

laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material”. Desta forma, há uma 

vinculação enraizada dos atores sociais com o meio onde vivem, uma intimidade física 

através de um contato diário com os elementos da natureza, cuja dependência material de 

usufruto desses recursos naturais mostra-se extremamente forte (TUAN, 1980). 

Percebe-se, portanto, que esses atores sociais desenvolveram uma forte relação 

topofílica, uma vez que, as construções das barragens juntamente com a perenização do rio 

proporcionaram o desenvolvimento das comunidades, possibilitando também a permanência 

dessas populações nesses lugares.  
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4.2 Múltiplos Usos e Problemas Ambientais Identificados 

 

 A partir da pesquisa de campo, foram revelados múltiplos usos e problemas 

ambientais nas comunidades. Contudo, antes de adentrar nessa discussão faz-se necessário 

descrever um rápido perfil dos entrevistados. 

 Quanto ao percentual de homens e mulheres pesquisados houve uma predominância 

do gênero masculino, tanto nos órgãos gestores quanto nas comunidades, como é observado 

no Gráfico 01. 

 

Gráfico 01 – Percentual dos gêneros masculino e feminino entre os entrevistados das Comunidades 
Engenheiro Ávidos/Cajazeiras-PB, São Gonçalo/Sousa-PB e Gravatá/São João do Rio do Peixe-PB, 

bem como dos representantes dos órgãos gestores DNOCS, AESA, CAGEPA e Secretarias Municipais 

de Meio Ambiente. 

 

 

Fonte: (Dados obtidos na pesquisa de campo. Elaborado por: FREITAS, M. I. A).  
 

No tocante à escolaridade, destacaram-se os níveis: Ensino Fundamental Incompleto e 

Ensino Médio Completo nas comunidades; Superior Completo e/ou Pós-Graduação para os 

representantes dos órgãos gestores. (Ver Gráfico 02).  

Com relação à faixa etária dos entrevistados não houve nenhum representante dos 

órgãos gestores com idade acima de 60 anos, tendo representatividades equivalentes nas 

faixas etárias de 41 e 60 anos, bem como nas idades entre 20 e 40 anos. Para as comunidades 

houve um predomínio da faixa etária entre 40 e 60 anos como é ilustrado no Gráfico 03. 

No que se refere aos múltiplos usos, destacam-se como os mais citados o 

abastecimento humano e a irrigação. A pesca é o terceiro uso mais relatado, tendo uma ênfase 
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maior, nas falas dos atores sociais da Comunidade Engenheiro Ávidos, como é mostrado no 

Gráfico 04.  

 

Gráfico 02 – Nível de escolaridade dos entrevistados nas Comunidades Engenheiro 

Ávidos/Cajazeiras-PB, São Gonçalo/Sousa-PB e Gravatá/São João do Rio do Peixe-PB, como também 

dos representantes dos órgãos gestores DNOCS, AESA, CAGEPA e Secretarias Municipais de Meio 
Ambiente. 

 

 

Fonte: (Dados obtidos na pesquisa de campo. Elaborado por: FREITAS, M. I. A). 

 

Gráfico 03 – Distribuição por faixa etária dos entrevistados nas Comunidades Engenheiro 
Ávidos/Cajazeiras-PB, São Gonçalo/Sousa-PB e Gravatá/São João do Rio do Peixe-PB, como também 

nos órgãos gestores DNOCS, AESA, CAGEPA e Secretarias Municipais de Meio Ambiente. 

 

 

Fonte: (Dados obtidos na pesquisa de campo. Elaborado por: FREITAS, M. I. A).  
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Gráfico 04 - Principais usos da água citados pelos entrevistados nas comunidades como também pelos 

representantes dos órgãos gestores DNOCS, AESA, CAGEPA e Secretarias Municipais de Meio 

Ambiente. 

 

 

Fonte: (Dados obtidos na pesquisa de campo. Elaborado por: FREITAS, M. I. A).  
 

O abastecimento humano foi o principal objetivo a ser alcançado com a construção das 

barragens. O reservatório Engenheiro Ávidos é utilizado no abastecimento do próprio distrito 

bem como da cidade de Cajazeiras. Segundo relatos de membros da comunidade a Estação de 

Tratamento de Água da CAGEPA (Ver Figura 17) existe naquela localidade desde o ano de 

1976, como referencia um comunitário ao ser indagado sobre a forma de tratamento dada a 

água para o consumo, “é da CAGEPA, lá é feito um bom tratamento, aqui foi canalizado em 

76 a estação de tratamento é desde 76. (Comerciante, 48 Anos, Ensino Médio Completo, 

Comunidade Engenheiro Ávidos)”. 

No caso do reservatório São Gonçalo, este abastece os municípios de Marizópolis, 

Sousa, bem como o Distrito São Gonçalo. Para a cidade de Sousa e seu referido distrito, a 

captação e o tratamento da água são realizados pela CAGEPA. A distribuição foi 

municipalizada ficando a cargo do Departamento de Água e Esgotos e Saneamento Ambiental 

- DAESA, esse fato é relatado no discurso abaixo: 

 

Aqui é um tratamento normal, vem água da CAGEPA. Aqui e de Sousa foi 

municipalizado, com a municipalização da água foi criado um Departamento de 

Água e Esgoto é chamado DAESA e o DAESA assumiu simplesmente a distribuição, 

mas a captação e o tratamento da água é feito pela CAGEPA. Então a CAGEPA 
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fornece a água para o DAESA (Agricultor, 68 Anos, Ensino Fundamental Completo, 

Comunidade São Gonçalo). 

 

Figura 17 – Estação de tratamento de água de Cajazeiras localizada no Distrito Engenheiro 

Ávidos/Cajazeiras-PB. 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
 

 O trecho do Rio Piranhas entre as barragens disponibiliza água para o consumo nas 

vilas ribeirinhas bem como ao Distrito Gravatá. Nessa comunidade é feita a captação direta de 

água, por meio de uma bomba (Ver Figura 18), em um trecho mais profundo do rio. Essa água 

é canalizada para uma caixa d’água, dentro da qual é realizado um tratamento simples por um 

funcionário da CAGEPA, conforme a fala de uma comunitária: 

 

Água tratada da CAGEPA, tratada, assim com o cloro, não tem estação, é um 

reservatório que eles fazem um tratamento, acho que não é toda semana. Tem uma 

caixa d’água que distribui pra toda a comunidade (Comerciante, 36 Anos, Ensino 

Superior Incompleto, Comunidade Gravatá). 

 

No que se refere à irrigação, o sistema hídrico Engenheiro Ávidos – São Gonçalo foi 

pensado também para essa função, fornecer água para os agricultores assentados e favorecer a 

irrigação induzida ao longo do trecho do rio. Com relação a essa utilização, as três 

comunidades mostraram especificidades tanto na forma de uso para esse fim, quanto nos 
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cultivos realizados, revelando assim os arranjos produtivos de cada localidade. Desta forma, a 

partir do Gráfico 05 é possível perceber quais as culturas agrícolas são predominantes em 

cada comunidade.  

 

Figura 18 – Bomba de captação de água no leito do Rio Piranhas localizada no Distrito 

Gravatá/São João do Rio do Peixe-PB (Ilustra o ponto 19 do mapa da Figura 40).  

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 

 

Gráfico 05 - Principais cultivos citados pelos entrevistados nas referidas comunidades. 

 

 

Fonte: (Dados obtidos na pesquisa de campo. Elaborado por: FREITAS, M. I. A). 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Comunidade 
Engenheiro 

Ávidos 

Comunidade 
Gravatá 

Comunidade 
São Gonçalo 



81 
 

 

Para o Distrito Engenheiro Ávidos, situado à montante, o principal cultivo é o capim, 

seguido das plantações de feijão e milho. O plantio de banana, arroz e outros cultivos como a 

batata-doce ocorrem de maneira pontual, segundo relatos dos comunitários, apenas um 

agricultor tem em sua renda plantios diversificados. O predomínio da cultura de capim é 

relatado nas falas:  

 

Aí aqui para comunidade, não todos, mas são um povo que não desenvolve para 

trabalhar. Mas o pessoal daqui mesmo não plantam mais nada. Num tem plantio de 

nada, a não ser capim, proprietário que tem, aí as vezes plantam capim (Agricultor, 

78 Anos, Analfabeto, Comunidade Engenheiro Ávidos). 
 

Bem aqui, as atividades mesmo aqui é vazante, mas a vazante que o pessoal tá 

fazendo é só capim, num utiliza para plantar outras coisas é só capim (Pescador, 47 

Anos, Ensino Fundamental Incompleto, Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

As plantações que tem são as irrigação de feijão ao redor do açude e quase 90% é 

capim né (Comerciante, 48 Anos, Ensino Médio Completo, Comunidade Engenheiro 

Ávidos). 

 

Na comunidade Gravatá destaca-se a cultura irrigada de hortaliças (Ver Figura 19) que 

é a base do desenvolvimento nessa localidade.  

 

Figura 19 – Plantações de hortaliças no Distrito de Gravatá/São João do Rio do Peixe-PB 

(Ilustra os pontos 14 e 15 do mapa da Figura 40).  

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
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Aliado a estas, destacam-se também as plantações de macaxeira e batata-doce. Esse 

fato é descrito no seguinte discurso: 

 

Principalmente a agricultura porque a gente só vive disso né, por exemplo da planta 

de hortaliças, macaxeira, batata, alface, muito hortaliça né, a gente só vive disso 

aqui, é praticamente, você sabe que aqui emprego é pouco e a gente só vive da 

agricultura de subsistência que é o nosso básico aqui (Agricultor, 37 Anos, Ensino 

Médio Completo, Comunidade Gravatá). 

 

No caso do distrito São Gonçalo há a predominância da fruticultura irrigada de coco e 

banana principalmente (Ver Figuras 20 e 21). O cultivo do coco é produzido em grande escala 

sendo comercializado em muitas cidades da Paraíba bem como para outros estados. 

 

Figura 20 – Cultivo irrigado de coco localizado no Distrito São Gonçalo/Sousa-PB. 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2010). 
 

Essa maior produção de coco é proporcionada pelo Perímetro Irrigado de São 

Gonçalo, cuja implantação no distrito ocorreu em 1973. Sobre o perímetro registrou-se o 

presente relato:  

 

Antes aproveitava as áreas que eram simplesmente irrigável naturalmente, não 

tinha sido mexido na topografia dessa área. Quando foi transformado, foi 
desapropriado, o então DNOCS fez a construção dos canais, construiu os drenos, as 
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estradas, loteou. Começou a desapropriação em 1971, 72 e em 1975 os colonos 

foram assentados. Os primeiros irrigantes, sendo assentados uma leva de 10 

irrigantes, foram assentados inicialmente pra teste experimental. E em seguida 

foram aumentando o número de irrigantes e hoje temos 480 e poucos irrigantes de 

fora, hoje há um número muito grande de famílias normalmente descendentes do 

quadro original das primeiras famílias e outras que vieram até de fora também 

(Agricultor, 68 Anos, Ensino Fundamental Completo, Comunidade São Gonçalo).  

 

Figura 21 – Cultivo irrigado de banana localizado no Distrito São Gonçalo/Sousa-PB. 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2010). 

 

A infraestrutura do Perímetro Irrigado é composta por canais principais e secundários, 

os quais conduzem a água até os limites dos lotes (Ver Figura 22). O processo de captação é 

feito diretamente na tomada d’água do reservatório e conduzida por canais principais, norte e 

sul. O canal norte tem 13,57km de extensão e vazão de 1,8m
3
/s, ao passo que o canal sul tem 

10,14 km de extensão e vazão de 2,4 m
3
/s (BRASIL, 2011). 

No que tange o Perímetro Irrigado, um representante de órgão gestor relata: “O 

Perímetro Irrigado compõe-se de mais de quatro mil, 4200 hectares, certo, áreas irrigadas, 

dos quais 2200 hectares estão sendo irrigados. (Representante do DNOCS). 
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Figura 22 – Canais do Perímetro Irrigado localizados no Distrito São Gonçalo/Sousa-PB. 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2010). 
 

A pesca é o terceiro uso mais citado entre os entrevistados, com destaque a 

comunidade Engenheiro Ávidos, como é visto nas falas de alguns dos atores sociais da 

localidade:  

 

Pesca, só a pesca mesmo que eles fazem no açude (Comerciante, 51 Anos, Ensino 

Médio Completo). 

 

Aqui, nós pescava ali. O açude é importante para nós aqui. Tem gente que pesca lá 

e vive desse açude (Pescador, 68 Anos, Ensino Fundamental Incompleto). 

 

Aqui pra comunidade, a importância é o peixe (Pescador, 47 Anos, Fundamental 
Incompleto). 

 

 Os principais peixes encontrados na barragem, de acordo com relatos dos pescadores 

são: Tucunaré, Curimatã, Piau, Tilápia e Traíra. Tais pescadores encontram-se organizados 

em uma Colônia de Pescadores que existe na comunidade há aproximadamente 20 anos. 

Segundo o representante da citada Colônia, a pesca no reservatório Engenheiro Ávidos é 

praticada por pescadores artesanais: “A pesca nossa aqui é praticada pelos pescadores 

profissionais artesanais no açude. Os artefatos de pesca que eles tem é canoa, é galão ou 

rede de espera, tarrafa, linha e anzol. (Representante da Colônia de Pescadores, 73 Anos, 



85 
 

 

Ensino Superior Completo)”. De acordo com o mesmo, a produção de pescado na 

comunidade é de 70 quilos por mês. 

A prática da piscicultura é inexistente no referido reservatório, houve uma tentativa, 

sem êxito, de desenvolver essa atividade, como é mostrado nos discursos abaixo: 

 

Foi realizada aqui no açude o criatório de tanque rede, mas depois ouve uns 

problemas aí e esse tanque rede também foi extinto. Tá mais ou menos um ano 
(Representante da Colônia de Pescadores, 73 Anos, Ensino Superior Completo). 

 

Teve só uma vez os tanque rede aqui. Funcionou aproximadamente uns oito meses 

só. Quando o peixe chegou, tirou aí acabou-se, não teve mais condições e também 

foi logo com prejuízo para o pescador, o pescador num teve como revender, num 

tinha como levar esse peixe (Pescador, 47 Anos, Ensino Fundamental Incompleto). 

 

 Na barragem São Gonçalo também ocorre a prática da pesca (Ver Figura 23). Nessa 

localidade há uma Associação e uma Colônia de Pescadores, sendo que a última mostra-se 

como a mais atuante.  

 

Figura 23 – Atividade de pesca no reservatório São Gonçalo no Distrito São Gonçalo/Sousa-

PB (Ilustra o ponto 25 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
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Segundo relatos dos pescadores, os peixes mais encontrados na barragem são 

Tucunaré, Curimatã e Tilápia. A pesca é praticada de forma artesanal, fato relatado no 

discurso:  

 

A pesca aqui em São Gonçalo, a pesca é artesanal com são tarrafas, são galões, de 

anzol, o que tem na pesca artesanal, tudo aquilo que se usa no artesanato, que seja 

manual, que não use motor, e aqui tudo que a gente usa é isso aqui, é tarrafa, o 

galão, o anzol (Representante da Colônia de Pescadores, 50 Anos, Ensino Técnico 

Profissionalizante, Comunidade São Gonçalo). 

 

 Segundo seu representante, a Colônia de Pescadores de São Gonçalo tem uma 

produção de pescado de 500 quilos por ano. Produção esta que é vendida na própria 

comunidade. 

A prática da piscicultura está sendo desenvolvida (Ver Figura 24). Essa atividade não 

está vinculada à Colônia de Pesca, sua organização está a cargo da Associação, como é 

observado na fala do seu representante “a nossa Associação de Pescadores trabalha na 

questão do tanque rede, são envolvidas mais ou menos 21 pessoas (Representante da 

Associação de Pescadores, 50 Anos, Ensino Técnico Profissionalizante)”. 

 

Figura 24 – Atividade de Piscicultura no reservatório São Gonçalo no Distrito São 

Gonçalo/Sousa-PB (Ilustra o ponto 24 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (COSTA; F. C. P. 2011). 
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Ainda com relação aos usos foram citados a dessedentação de animais e o lazer. 

Foram registrados relatos dos comunitários descrevendo a presença de animais às margens 

dos reservatórios e do rio:  

 

No açude tem, o gado vai para lá, bode, vai para lá, tem muito gado. (Pescador, 47 

Anos, Ensino Fundamental Incompleto, Comunidade Engenheiro Ávidos).  

 

Tem animais aqui, inclusive eles tomam água do rio. É no caso do gado né, e 

jumento (Comerciante, 36 Anos, Ensino Superior Incompleto, Comunidade 

Gravatá).  

 

No que se refere às atividades de lazer, estas ocorrem principalmente entre os meses 

de março e junho, época chuvosa na qual os reservatórios de pequeno porte chegam 

apresentar 100% de suas capacidades, como o caso da barragem São Gonçalo que transbordou 

no ano de 2011 (Ver Figura 25). 

 

Figura 25 – Barragem São Gonçalo no período chuvoso no Distrito São Gonçalo/Sousa-PB. 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
 

Aliada à identificação dos múltiplos usos dos corpos hídricos estudados, a pesquisa de 

campo revelou problemas ambientais nas três comunidades estudadas. A percepção dos atores 

sociais no que se refere a tais problemas, bem como a visão dos representantes dos órgãos 
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gestores sobre esses agravantes foram revelados na oralidade desses entrevistados. Os 

problemas ambientais mais citados segundo os pesquisados são mostrados no Gráfico 06. 

 

Gráfico 06 - Principais problemas ambientais citados pelos entrevistados nas comunidades como 

também pelos representantes dos órgãos gestores DNOCS, AESA, CAGEPA e Secretarias Municipais 

de Meio Ambiente. 

 

 

Fonte: (Dados obtidos na pesquisa de campo. Elaborado por: FREITAS, M. I. A). 

 

A utilização de agrotóxicos para o cultivo é comum entre os agricultores nas 

localidades. Todos os produtores entrevistados relataram que usam tais produtos, conforme 

depoimentos:  

 

Utilizo, utilizo o químico mesmo porque se não fizer isso não produz também não, é 
engano. (Agricultor, 68 Anos, Ensino Fundamental Completo, Comunidade São 

Gonçalo). 

 

Usamos porque a cultura não sai sem o agrotóxico. (Agricultor, 37 Anos, Ensino 

Médio Completo, Comunidade Gravatá).  

 

 Contudo, apesar dessa prática ser contínua, o uso indiscriminado de agrotóxicos 

mostrou-se como sendo preocupação maior nas comunidades, com destaque à comunidade 

São Gonçalo. Esse problema é relatado nos discursos:  
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A outra é o veneno, quando os rendeiros aplicam inseticidas nas plantações eu não 

sou contra que seja proibido, por que aquela planta sendo pulverizada, no dia que 

pulverizar, se der uma chuva aquele veneno vai pra dentro do açude e pode 

prejudicar nós. (Representante da Junta de Usuários de Água de São Gonçalo, 71 

Anos, Agricultor, Ensino Fundamental Completo, Comunidade São Gonçalo). 

 

Plantam e com agrotóxico também, segundo eu ouvi dizer que essa água é muito 

contaminada por agrotóxico, tem muito veneno na água, eu não sei quais as 

conseqüências, mas isso tem (Comerciante, 50 Anos, Ensino Médio Completo, 

Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 
E o outro é sobre a irrigação que feita do Gravatá até aqui por conta das hortaliças 

e verduras, eu acredito, que eles não tem o controle nem de aplicação e nem dos 

equipamentos de proteção individual pra usar certos herbicidas, agrotóxicos. Não 

tem controle na aplicação, nem tem controle dos produtos, nem tem controle dos 

vasilhames usados, onde é colocado. Aí eu ficava preocupado se ele se acumulava 

no animal, porque Nazarezinho é uma área que tem muita incidência de câncer 

(Representante da CAGEPA). 

 

 A dispersão de agrotóxicos no ambiente pode acarretar a contaminação do solo e da 

água. No caso dos recursos hídricos superficiais a concentração de compostos químicos, como 

por exemplo, os organoclorados presentes em alguns tipos de agrotóxicos, devido a sua 

elevada persistência, podem acumular-se ao longo da cadeia alimentar, ocorrendo assim, uma  

biomagnificação
13

 (SOARES; PORTO, 2007). Esse acúmulo de compostos químicos ao longo 

da cadeia alimentar pode acarretar problemas à saúde humana. Vários estudos buscam 

identificar esses efeitos que atuam direto ou indiretamente no organismo humano. Nesse 

sentido, Siqueira e Kruse (2008, p. 02) referenciam:  

 

Os efeitos nocivos do uso de agrotóxicos para a saúde humana têm sido objeto de 

diversos estudos elaborados por profissionais da saúde, os quais têm detectado a 

presença dessas substâncias em amostras de sangue humano, no leite materno e 

resíduos presentes em alimentos consumidos pela população em geral, apontando a 

possibilidade de ocorrência de anomalias congênitas, de câncer, de doenças mentais, 

de disfunções na reprodutividade humana relacionadas ao uso de agrotóxicos.  

 

 Desta forma, observa-se a necessidade de um controle maior sobre uso desses 

produtos. Torna-se importante uma orientação aos agricultores sobre as quantidades corretas a 

serem aplicadas, o descarte adequado das embalagens, bem como os instrumentos de proteção 

que devem ser utilizados. Nesse sentido, a agroecologia apresenta um papel de extrema 

relevância na busca da substituição ou minimização do uso de agrotóxicos. 

 O escoamento de efluentes foi o segundo problema ambiental mais citado entre os 

entrevistados. No que tange ao uso e destino final da água usada para o consumo, nas 

                                                             
13 A bioacumulação/biomagnificação é um fenômeno pelo qual uma substância química acumula numa dada 

espécie de acordo com o seu nível trófico na cadeia alimentar (CASTILHOS, et. al. 2004). 
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comunidades, 85,7% dos pesquisados possuem água encanada, e destes, a maioria tem fossas 

em suas casas, como ilustrado no Gráfico 07. 

 

Gráfico 07 – Formas de esgotamento sanitário presentes nas Comunidades Engenheiro 

Ávidos/Cajazeiras-PB, São Gonçalo/Sousa-PB e Gravatá/São João do Rio do Peixe-PB. 

 

 

Fonte: (Dados obtidos na pesquisa de campo. Elaborado por: FREITAS, M. I. A). 

 

A canalização dos efluentes domésticos para uma rede de esgoto foi relatada apenas 

nos distritos Engenheiro Ávidos e São Gonçalo. Contudo, o fato da presença de uma rede de 

esgotos não implica em um destino correto dos efluentes, uma vez que, segundo os relatos 

abaixo, os esgotos in natura são lançados diretamente no rio.  

 

Nós temos mais ou menos 40% de Boqueirão é esgoto sanitário, só que esse esgoto 

ele lançado pro rio que vai pra São Gonçalo (Comerciante, 50 Anos, Ensino Médio 

Completo, Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

O prejudicado já vem do açude, quantos esgotos num cai dentro dele, o esgoto de 

Engenheiro Ávidos cai dentro do próprio rio que passa por aqui para ir pra São 

Gonçalo (Representante de Associação Comunitária, Agricultor, 37 Anos, Ensino 
Médio Completo, Comunidade Gravatá). 

 

Além dessas canalizações diretas, ao longo do trecho do rio há presença de residências 

muito próximas às margens (Ver Figura 26), das quais os efluentes são lançados direta ou 

indiretamente ao corpo hídrico.  
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Figura 26 – Residências localizadas às margens do Rio Piranhas no Distrito Engenheiro 

Ávidos/Cajazeiras-PB (Ilustra os pontos 8 e 10 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 

 

No entorno das barragens, especialmente São Gonçalo ocorre fato semelhante, um alto 

índice de casas situadas nas áreas próximas ao açude (Ver Figura 27). A preocupação com o 

despejo dos efluentes dessas casas no referido manancial é observada no discurso:  

 

O que eu acho pior dentro de São Gonçalo é problemas de residências próximo ao 
açude, né, muitas residências, tem residência dentro do açude. E como nós temos 

uma parte um bairro de São Gonçalo que vivem, dizem que as costas toda vai para 

dentro do açude de São Gonçalo e tem outras residências que fica dentro do açude, 

então isso aí prejudica muito a água do consumo (Professora, 56 Anos, Ensino 

Superior Completo, Comunidade São Gonçalo). 

 

Aliada a essa prática, há ainda o despejo de efluentes oriundos de aglomerados 

urbanos tanto na barragem Engenheiro Ávidos, quanto em São Gonçalo como relata os 

depoimentos abaixo: 

 

O município de São José de Piranhas, que tem ligação com Carrapateira, tem 

ligação com o açude, tem o problema da poluição quanto ao saneamento básico, 

existe denúncias de que dejetos são lançados dentro no açude, apesar de que a 

CAGEPA controla essa questão de coliformes fecais e diz que o uso está adequado, 

por enquanto (Representante de Secretaria Muncipal de Meio Ambiente/Cajazeiras-

PB). 
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O problema maior é algumas aglomerações, Marizópolis por exemplo, tem parte do 

esgoto de Marizópolis que desce pra dentro de São Gonçalo, aí essa água desses 

esgotos que desce pra aí normalmente é bruta  (Agricultor, 68 Anos, Ensino 

Fundamental Completo, Comunidade São Gonçalo). 

 

A questão dos efluentes, dos esgotos de Marizópolis que estão sendo lançados no 

açude de São Gonçalo sem tratamento algum. Então, isso já tem até um processo no 

Ministério Público, do qual já teve uma audiência pública. O DNOCS se fez 

presente nessa audiência, juntamente com a prefeitura, o IBAMA também 

compareceu pra resolver essa situação (Representante 03 da AESA). 

 

Figura 27 – Residências localizadas às margens do açude São Gonçalo no Distrito São 

Gonçalo/Sousa-PB (Ilustra os pontos 22 e 23 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
 

 Toda essa poluição difusa e contínua proporciona um processo denominado 

eutrofização, o qual ocorre principalmente em ecossistemas lênticos, que é o caso dos 

reservatórios em estudo. Sobre esse processo os autores Barbosa et. al. (2009, p. 71) 

referenciam: 

 

A eutrofização de represas e lagos é um processo que resulta num aumento de 

nutrientes essenciais para o fitoplâncton e as plantas aquáticas superiores 

principalmente nitrogênio e fósforo. Tais ecossistemas passam a sofrer um caso 

particular de eutrofização, chamada artificial ou cultural, devido à ação antrópica 

que provoca o lançamento contínuo e desenfreado de efluentes domésticos, 

industriais e de atividades agrícolas. 
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O aumento de nutrientes disponíveis nos ecossistemas aquáticos propicia, na maioria 

dos casos, a floração de cianobactéias ou “algas azuis”. Estas, são microorganismos 

procarióticos capazes de fixar carbono através da fotossíntese, fazendo parte da comunidade 

fitoplanctônica e contribuindo, deste modo, com grande parte da produtividade primária e do 

fluxo de energia em ecossistemas eutrofizados (FERRÃO-FILHO; MOLICA; AZEVEDO, 

2009). Em tais ambientes ocorre uma mudança na qualidade da água, através da diminuição 

da quantidade de oxigênio dissolvido na água o que poderá acarretar a mortandade de peixes, 

alterando toda a dinâmica e o funcionamento do ecossistema aquático. No tocante a floração 

de cianobactérias Macedo (2009, p. 14) acrescenta:  

 

Florações ou “blooms” se caracterizam pelo intenso crescimento de organismos 

fitoplanctônicos na superfície da água, formando uma densa camada de células com 

vários centímetros de profundidade, algumas espécies podem liberar substâncias que 

dão gosto e odor desagradáveis à água e podem ocasionar o entupimento de filtros 
na ETA (Estação de Tratamento de Água), além de poder produzir toxinas que 

afetam a biota, ocasionam a mortalidade de peixes e intoxicação de diversos 

animais, incluindo o homem. 

 

Ao longo de sua história evolutiva, as cianobactérias desenvolveram mecanismos de 

defesa. Para isso, produzem substâncias químicas, os metabólitos secundários, que inibem ou 

interfere na vida normal de seus competidores e predadores. Algumas das substâncias usadas 

na alelopatia das algas azuis têm um efeito bioquímico inibidor tão amplo dentre os seres 

vivos, que chegam a ser altamente tóxicas para animais. As três principais classes de 

cianotoxinas estão descritas no Quadro 11: 

 

Quadro 11 –Cianotoxinas e suas consequências à saúde humana. 

 

Hepatotoxinas: inibem o funcionamento das células do fígado, causando a morte das células desse 

órgão. A ingestão dessa toxina em pequenas quantidades provoca cirrose hepática, o que poderá 

acarretar na morte do indivíduo. Se a dose ingerida for grande, há o comprometimento total do 
fígado, afetando também outros órgãos como o coração e os rins levando à morte em poucos dias. 

As hepatotoxinas são a microcistina, nodularina e cilindospermopsina. 

Neurotoxinas: produzidas por espécies dos gêneros Anabaena e Cylindrospermopsis, entre outros, 

podem causar intoxicação humana, caracterizada por tonturas, adormecimento, fraqueza muscular, 
náusea e taquicardia. Os sintomas podem começar 5 minutos após a ingestão e a morte entre 2 a 12 

horas. 

Dermatotoxinas: são produzidas por espécies pertencentes aos gêneros Lyngbya e Schizothrix, que 
podem provocar dermatite severa, com irritação dos olhos e formação de bolhas e descamação da 

pele em pessoas expostas a elas no ambiente. A aspiração da toxina volatilizada provoca irritação 

do trato respiratório. O consumo de peixes e moluscos expostos à toxina pode causar diarréia e 

vômitos. 
Fonte: (TSUKAMOTO; TAKAHASHI, 2007; MACEDO, 2009). 
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Semelhantemente à bioacumulação dos compostos químicos oriundos dos agrotóxicos, 

as toxinas acima descritas podem ser acumuladas nos organismos que se alimentam do 

fitoplâncton como peixes, moluscos, entre outros. Pesquisadores consideram que a toxina 

pode ser transferida através da cadeia alimentar, desde o fitoplâncton até alguns elos da 

cadeia. Por esta hipótese, o ser humano, como consumidor secundário ou terciário de animais 

aquáticos, poderá ser exposto às cianotoxinas através do pescado. A microcistina é a 

cianotoxina mais freqüente nas florações e implicada em casos de intoxicação, razão pela qual 

é utilizada como modelo de estudo para as cianotoxinas em geral. 

Na Paraíba, o primeiro registro de florações de cianobactérias foi descrito na bacia do 

médio rio Paraíba, no reservatório de Acauã, onde florações de Microcystis aeruginosa e 

Cylindrospermopsis raciborskii ocorrem com freqüência. Ambas cianobactérias são 

produtoras potenciais de toxinas (MACEDO, 2009). O referido autor, em pesquisa nos 

principais reservatórios de abastecimento público na Paraíba, concluiu que: 

 

Ocorrem florações de cianobactérias potencialmente tóxicas na maioria dos 

reservatórios de abastecimento público do Estado da Paraíba, principalmente no 

período seco. Estas florações são tóxicas para Microcistina, fato preocupante, pois as 

águas desses reservatórios são utilizadas para abastecimento público e para o cultivo 
de peixes em tanques rede. (p.75). 

 

 Entre os reservatórios pesquisados as barragens Engenheiro Ávidos e São Gonçalo 

estavam incluídos. Assim percebe-se a necessidade de implementação de ações que busquem 

combater a poluição oriunda dos despejos de efluentes domésticos através da ampliação de 

saneamento básico, bem como a implantação de rede de tratamento de esgotos nessas 

comunidades. 

 Ainda com relação aos problemas ambientais, a pesca predatória revelou-se como a 

terceira maior preocupação entre os entrevistados. Esse fato é demonstrado nos depoimentos 

dos atores sociais descritos abaixo: 

 

Porém existe um problema muito sério que o problema de fiscalização do açude, 

então por conta disso existe a pesca predatória que praticamente está sem controle. 

Inclusive já foi comunicado às autoridades o IBAMA, o DNOCS, apesar que, as 

autoridades do DNOCS e do IBAMA eles informam que por falta de pessoal 
(Representante da Colônia de Pescadores, 73 anos, Ensino Superior Completo, 

Comunidade Engenheiro Ávidos).  

 
Se você for agora na beira d’água você vê gente saindo com espingarda, rede de 

arrasto, não tem nenhuma fiscalização aqui, nada, eu mandei um ofício para o 

IBAMA eles fizeram de conta que não existia, e eu já denunciei em João Pessoa, ao 
chefe do IBAMA mesmo (Representante da Colônia de Pescadores, 50 anos, Ensino 

Técnico Profissionalizante, Comunidade São Gonçalo)” 
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 A pesca predatória é assim denominada porque é realizada no período do defeso, que 

no caso dos dois reservatórios pesquisados, ocorre entre os meses de dezembro e fevereiro. 

Nesse intervalo de tempo fica proibida a pesca, uma vez que, é nesse período que ocorre a 

reprodução dos peixes, sendo necessário aguardar esse tempo determinado, para que os 

mesmos apresentem um tamanho adequado de serem capturados, de maneira a não interferir 

nos níveis tróficos do ecossistema aquático. Para garantir a proteção dessa ictiofauna o 

governo federal, através do IBAMA disponibiliza aos pescadores cadastrados nas Colônias de 

Pescadores o Seguro Defeso, que é um auxílio financeiro compensatório a esses meses os 

quais não podem pescar, conforme relata o Representante da Colônia de Pescadores na 

Comunidade Engenheiro Ávidos “Nesses três meses, eles recebem o seguro defeso, e durante 

esse período que eles tão parados, eles trabalham na agricultura”(50 Anos, Ensino Superior 

Completo). Aliada às atividades da agricultura, os pescadores também trabalham na 

construção civil nas cidades próximas às comunidades.  

 Contudo, a utilização de rede de arrasto e espingarda ainda é muito comum nas 

barragens, práticas proíbidas, que ainda continuam sendo realizadas, conforme relato de um 

dos membros da Colônia de Pescadores: 

 

Reclamo da rede de arrasto, espingarda, tão utilizando muito essa pescaria, que 
num é autorizado a pescar aqui. Porque aqui quem fiscaliza é o IBAMA, só vem 

uma vez de ano em ano. O IBAMA num vem porque se viesse diariamente num tinha 

a corrupção que tem aí. (Pescador, 47 Anos, Ensino Fundamental Incompleto, 

Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

 Tais ações podem provocar efeitos negativos tanto ecológicos como sociais. Em uma 

abordagem ecológica, a pesca predatória causa uma alteração na dinâmica das cadeias 

alimentares dos ecossistemas aquáticos acarretando uma brusca diminuição na quantidade dos 

peixes. Sob o aspecto social, essa diminuição do pescado compromete o trabalho dos 

pescadores provocando uma diminuição da renda, fazendo com que os mesmos tenham que 

procurar outro trabalho a ser realizado em substituição ou concomitantemente com a atividade 

da pesca. Desta forma, há um necessário controle dessas práticas predatórias através de um 

trabalho contínuo de fiscalização. Atividades de esclarecimentos, junto à comunidade, sobre 

as consequências negativas desse tipo de pesca também poderá combater essas ações.  

 Outro agravante ambiental, não menos importante, porém pouco citado, é 

desmatamento das matas ciliares. Este é um dos problemas ambientais que tem uma grande 

influência nos corpos hídricos. As áreas ciliares sempre se apresentaram como as mais 

produtivas para o cultivo de alimentos, em função de sua maior fertilidade natural quando 
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comparada com outras áreas (LACERDA, 2006). Em virtude dessa característica, ao longo 

dos anos, as matas ripárias
14

 foram gradativamente dando lugar a cultivos agrícolas. O 

Grafico 08 ilustra a percepção dos atores sociais sobre as alterações ocorridas nas matas 

ciliares dos ecossitemas aquáticos presentes na área estudada. 

 

Gráfico 08 – Percepção dos atores sociais no tocante à ocorrência de alterações na vegetação ciliar 
dos reservatórios Engenheiro Ávidos e São Gonçalo bem como do trecho do Rio Piranhas entre essas 

barragens. 

 

 

Fonte: (Dados obtidos na pesquisa de campo. Elaborado por: FREITAS, M. I. A). 

 

Segundo os relatos, as áreas ciliares mais alteradas foram dos reservatórios Engenheiro 

Ávidos e São Gonçalo. Corroborando com as informações mostradas no gráfico estão os 

depoimentos abaixo: 

 

Antigamente tinha mata né, tinha muita mata na beira do açude né, a gente pescava 

e quando era depois do meio dia, a gente pescava na sombra, ficava aquela sombra 

boa, a gente pescando ali na sombra, hoje a gente vai pescar é no meio do sol, num 

tem uma sombra de nada, acabou tudo (Pescador, 59 Anos, Ensino Fundamental 

Incompleto, Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 
É houve sim, porque quando colocaram esse pessoal na margem, à 50 anos atrás, 

eles desmataram à margem para poder fazer a sua agricultura de sobrevivência pra 

pegar a beira d’água, né, pra ficar mais fácil deles irrigar (Aquicultor, 50 Anos, 

Ensino Técnico Completo, Comunidade São Gonçalo). 

                                                             
14

 Segundo Lacerda (2006, p.23) Mata Ripária é um dos muitos termos que tem sido utilizados para se referir às 

florestas que se localizam às margens dos ambientes hídricos.  
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 Nesses discursos são revelados os atuais quadros de devastação das formações 

vegetais localizadas no entorno dos reservatórios. A ausência completa ou parcial das matas 

ciliares inseridas na área estudada é mostrada nas Figuras 28, 29 e 30. A vegetação ciliar é 

extremamente importante para conservação dos ecossistemas aquáticos. Inúmeros são os 

serviços ecológicos que essas formações vegetais realizam, dentre eles destacam-se: a redução 

do escoamento superficial da água, possibilitando a filtragem de nutrientes, controle do 

microclima local proporcionando um sombreamento maior evitando as variações bruscas de 

temperatura da água; prevenção da erosão, possibilitando uma infiltração de água no subsolo 

de maneira a alimentar os lençóis freáticos (LACERDA, 2006). Desta forma, as matas ripárias 

mostram-se extremamente importantes para conservação dos ambientes hídricos. Para Franco 

(2001, p.134) as matas ciliares: 

 

Constituem-se, reconhecidamente, em um elemento básico de proteção dos recursos 

hídricos, apresentando diversos benefícios tanto do ponto de vista utilitarista, em 

relação direta ao ser humano, quanto do ponto de vista efetivamente ecológico, para 

preservação do equilíbrio ambiental e, consequentemente, da biodiversidade. 

 

Figura 28 – Ausência de vegetação ciliar em trechos ao entorno do reservatório Engenheiro 

Ávidos no Distrito Engenheiro Ávidos/Cajazeiras-PB (Ilustra os pontos 1, 2 e 5 do Mapa da 

Figura 40).  

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
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Figura 29 – Ausência parcial da vegetação em trechos ao entorno do Rio Piranhas no Distrito 

Engenheiro Ávidos/Cajazeiras-PB (Ilustra o ponto 4 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 

 

Figura 30 – Ausência de vegetação ciliar no entorno do reservatório São Gonçalo no Distrito 

São Gonçalo/Sousa-PB (Ilustra o ponto 26 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
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Diante dessa importância ambiental as matas ciliares, conforme discutido 

anteriormente, são definidas como Áreas de Preservação Permanente (APP). Segundo o 

código florestal vigente APP é denominada: 

 

Área protegida nos termos dos Arts. 2o e 3o desta Lei, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. (BRASIL, 1965. Art. 1º). 

 

Mesmo sendo protegidas por lei tais formações vegetais continuam sendo desmatadas. 

Nas áreas estudadas, apenas na comunidade Gravatá há uma preocupação maior para a 

conservação das áreas ciliares, tendo, portanto, alguns trechos ao longo do rio bem florestados 

conforme mostra a Figura 31. 

Essa preocupação é retratada no depoimento do representante da Associação 

Comunitária “Aqui muita gente preserva, que manda preservar a ingazeira, né, a principal é 

a ingazeira, que a gente tem uma área determinada pra não mexer naquela área, é 

conservada (Agricultor, 37, Ensino Médio Completo)”.  

 

Figura 31 – Formações Vegetais em trechos ao entorno do Rio Piranhas no Distrito 

Gravatá/São João do Rio do Peixe-PB (Ilustra o ponto 12 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
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Na barragem Engenheiro Ávidos, a partir das caminhadas exploratórias, percebeu-se 

que há em vários trechos do seu entorno ausência completa de vegetação. Outros trechos estão 

ocupados com o cultivo de capim. Lucena (2008) ao estudar as características ambientais do 

entorno nove de reservatórios na Paraíba, concluiu que para a barragem Engenheiro Ávidos 

há um alto índice de antropismo. Segundo a autora “o entorno do reservatório apresenta-se da 

seguinte forma: são identificadas áreas de antropismo que correspondem a 85,95% do entorno 

e áreas com a presença da caatinga arbustivo-arbórea aberta (p.54)”.  

O quadro atual da cobertura vegetal da área estudada é ilustrado no mapa da Figura 

32. Observa-se que em toda Região Hidrográfica do Alto Piranhas ocorre um elevado índice 

de antropismo. Na área estudada (em destaque), dos poucos resquícios de caatinga existentes, 

a maior parte encontra-se concentrados nas áreas próximas à barragem Engenheiro Ávidos.  

Nas áreas ciliares ainda florestadas, as quais estão inseridas principalmente no 

território delimitado do Parque Ecológico Engenheiro Ávidos
15

, a vegetação predominante, 

segundo estudos realizados, é de espécies pioneiras. Costa (2010, p. 10) em seu trabalho de 

levantamento florístico nessa área constatou: 

 

As espécies com maior número de indivíduos foram Poincianella pyramidalis (55) e 

Mimosa tenuiflora (33) que são indicadoras de ambientes antropizados. A presença 

de M. tenuiflora indica que a área ciliar encontra-se em estágio de sucessão primária, 

o que pressupõe a necessidade de mantê-la intocada para que se efetive a 

recuperação. 

 

Contudo, esse processo de sucessão ainda é interrompido pela contínua retirada de 

madeira para utilização como lenha. No caso do reservatório São Gonçalo, a partir do mapa 

ilustrado abaixo, percebe-se o alto grau de antropismo com poucas formações vegetais em seu 

entorno. Na comunidade é comum a retirada da mata ciliar para plantação de coco (Ver 

Figura 33). Esse fato é relatado nos discursos abaixo: 

 

Há o desmatamento, para os plantios das culturas que eles plantam, o coco, a 
substituição da mata ciliar para a cultura do coco (Representante 03 da AESA). 

 

Nós observamos que existe plantio de bananeira e coco na mata ciliar mesmo, onde 

era mata ciliar (Representante de Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Sousa-

PB). 

 

                                                             
15 O Parque Ecológico Engenheiro Ávidos foi criado em 08 de agosto de 1997, com base na Lei Orgânica do 

Município de Cajazeiras-PB. De acordo com a Lei, o Distrito Engenheiro Ávidos, passa a ter uma reserva que 

compreende a área da bacia do Açude de Piranhas e suas margens, onde se encontram elementos naturais de 

potencial valor ecológico. Como Unidade de Conservação, o Parque Ecológico tem o objetivo de preservar a 

vegetação nativa e a fauna da região, além de promover o ecoturismo e a Educação Ambiental (FEITOSA, 2000. 

p. 23). 
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Figura 32 – Uso Atual e Cobertura Vegetal da Região Hidrográfica do Alto Piranhas. 

 

Fonte: (AESA, 2011. Adaptado por: FREITAS, M. I. A). 
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Figura 33 – Plantações de coco nas áreas ciliares ao entorno do reservatório São Gonçalo no 

Distrito São Gonçalo/Sousa-PB (Ilustra o ponto 27 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
 

Corroborando com os relatos, Gurjão et. al. (2009, p. 02) ao estudar os problemas 

ambientais do açude São Gonçalo, em especial as áreas ciliares, relataram como resultados: 

“Margens do açude degradadas pela intensa exploração agropecuária; Alto índice de 

desmatamento da mata ciliar; Exploração para lazer de áreas de mata ciliar”.  

A destruição das matas ciliares traz consigo muitas consequências negativas tanto para 

os ambientes terrestres e principalmente para os ambientes aquáticos. Joly et.al. (2009, p. 271) 

ratificam essa assertiva ao afirmarem: 

 

As consequências da destruição do ecotóno ciliar são: aumento da erosão do solo; 
perda da camada biologicamente ativa do solo; assoreamento dos rios, lagos e 

reservatórios; aumento da frequência de inundações sazonais; inestimável perda da 

biodiversidade local e regional.  

 

Diante desse quadro, torna-se inconteste a necessária preservação das formações 

florestais ciliares ainda existentes e uma busca no sentido de recuperar as áreas já então 

degradadas.  

 O depósito de lixo às margens dos corpos aquáticos estudados também foi um dos 

principais problemas ambientais citados, como referencia o discurso abaixo: 
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Um grande problema que hoje, é, muito tempo que a gente vem observando, até de 

outras localidades, colocam-se como o açude, como um local de lixão. Onde agora 

mesmo em visita in loco tivemos lá e observamos muito pneu, ou seja, alguns dos 

vendedores de pneu de lá ou aqui de Sousa mesmo, da cidade, de repente tá 

levando, não sei com qual objetivo. Mas encontramos muito pneu, e precisamos 

tomar medidas imediatas em relação a isso (Representante de Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente/Sousa-PB). 

 

 No tocante as formas de coleta dos resíduos sólidos nas comunidades, os atores sociais 

relataram quatro maneiras através das quais destinam o lixo doméstico, como mostra o 

Grafico 09. 

 

Gráfico 09 – Formas de coleta e destino dos resíduos sólidos nas Comunidades Engenheiro 

Ávidos/Cajazeiras-PB, São Gonçalo/Sousa-PB e Gravatá/São João do Rio do Peixe-PB. 

 

 

Fonte: (Dados obtidos na pesquisa de campo. Elaborado por: FREITAS, M. I. A). 

 

 A coleta realizada por um carro coletor, de responsabilidade das prefeituras 

municipais, foi a forma mais citada, principalmente nos distritos São Gonçalo e Gravatá. Na 

comunidade Engenheiro Ávidos além da coleta realizada pelo carro, há também a presença de 

coletores. No entanto, segundo os moradores existem apenas três coletores em todo o distrito 

e destes, um está colocado em local inadequado, às margens do Rio Piranhas (Ver Figura 34).  

Quando não ocorre a coleta, esses resíduos acumulam-se e caem dentro do rio. Fato 

este, relatado na fala de uma moradora “Quando num vem o carro, desce pro rio, é papel 

higiênico é absorvente, é tudo, vai até pra minha porta, queima, tem hora que faz um fogo aí 

e entra é fumaça na minha casa (Comerciante, 51 Anos, Ensino Médio Completo)”.  
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Figura 34 – Depósito e queima de resíduos sólidos às margens do Rio Piranhas no Distrito 

Engenheiro Ávidos/Cajazeiras-PB (Ilustra o ponto 3 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 

 

Segundo os entrevistados o carro coletor passa em média duas a três vezes por 

semana, conforme os relatos: 

 

Tem um caminhão, é agora a pouco tempo que tá passando, antigamente queimava. 

Mas hoje tem o caminhão passa uma vez por semana, ele passa de casa em casa 

recolhe (Comerciante, 37 Anos, Ensino Superior Incompleto, Comunidade 
Gravatá). 

 

A coleta de lixo, são três vezes por semana, é feita pela prefeitura de Sousa. Cada 

um coloca nos dias corretos, coloca na porta da casa e a coleta é feita três vezes 

por semana (Aquicultor, 50 Anos, Ensino Técnico Completo, Comunidade São 

Gonçalo). 

 

Contudo, mesmo tendo a coleta semanal nas comunidades, os resíduos continuam 

sendo colocados às margens dos reservatórios, aspecto observado nas visitas a campo e estão 

ilustrados nas Figuras 35 e 36.  
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Figura 35 – Depósito de resíduos sólidos às margens do reservatório Engenheiro Ávidos no 

Distrito Engenheiro Ávidos/Cajazeiras-PB (Ilustra os pontos 6 e 7 do mapa da Figura 40). 
  

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 

 

Figura 36 – Depósito de resíduos sólidos no entorno do reservatório São Gonçalo no Distrito 

São Gonçalo/Sousa-PB (Ilustra os pontos 20 e 21 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 
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Esses depósitos contínuos de resíduos podem provocar efeitos negativos nos 

ecossistemas aquáticos, como por exemplo, a intensificação do processo de eutrofização, bem 

como a possível contaminação por compostos químicos tóxicos presentes nesses materiais. 

Sobre essa problemática Mucelin e Bellini (2008, p. 113) ampliam a discussão: 

 

Essas práticas habituais podem provocar, entre outras coisas, contaminação de 

corpos d’água, assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de 
doenças, tais como cães, gatos, ratos, baratas, moscas, vermes, entre outros. Some-se 

a isso a poluição visual, mau cheiro e contaminação do ambiente.  

 

Nessa perspectiva, são necessárias políticas públicas de coleta que atinja todos 

moradores das comunidades. Importante também é a realização ações educativas de 

sensibilização para que os mesmos possam destinar corretamente os resíduos sólidos de 

maneira a cobrar uma coleta adequada por parte dos órgãos competentes. 

 Incluídos na categoria “Outros” as atividades de irrigação, lazer e psicultura também 

foram citadas como problemas ambientais. As práticas de irrigação foram descritas como 

inadequadas, principalmente no que se refere aos canais do Perímetro Irrigado de São 

Gonçalo (Ver Figura 37) conforme relatos:  

 

Poderia ser até readequada a própria irrigação à montante poderia ser mais, se 

adequar a nossa realidade, a irrigação do perímetro irrigado poderia ser 
melhorizado, utilizar, por exemplo, a irrigação localizada, que é mais condizente 

com o nosso, a nossa política hoje de economia de água, certo. Então isso a gente 

podia rever esses usos, podia ser revisto dessa natureza (Representante do 

DNOCS). 

 

Esse sistema de irrigação que nós temos aqui ele é muito antigo, ele é canal céu 

aberto, né, é por comportas, então é que ele seja mudado para um sistema tubular 

porque não há desperdício de água, ele tem mais economia. A água que temos aqui 

em Boqueirão e São Gonçalo se fosse feito uma mudança de sistema canal 

tubulação, então a água que nós temos é, da pra irrigar quatro vez a mais a área 

que tem, porque a economia do sistema tubular é muito grande. A gente tem que 

reduzir o máximo pra gente não sofrer o avexame que sofremos naquela era de 93, 

né, que aqui faltou água até pra beber, aconteceu de nós beber água de congelador 

de geladeira, desligar pra beber (Representante da JUSG, Agricultor, 71 Anos, 

Ensino Fundamental Completo, Comunidade São Gonçalo). 

 

Essa utilização incorreta das reservas hídricas tem como consequências, a curto e 

médio prazos, o consumo exagerado e perda de água pela evaporação, a salinização dos solos, 

e possível contaminação dos recursos hídricos, além da modificação do meio ambiente 

(ABÍLIO, 2010). 

 

 



107 
 

 

Figura 37 – Canal do Perímetro Irrigado localizado no Distrito São Gonçalo/Sousa-PB. 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 

 

 As atividades de lazer (Ver Figura 38) além de serem referenciadas com usos, foram 

também descritas como agravantes ambientais conforme os relatos: 

 

Outro problema, pontual também, é sobre o passeio de Jet ski, lanchas, aí a gente 

fica com um certo receio porque são equipamentos que usa óleo disel. Quando é no 

inverno, aí tem sangria, aí eles pegam esses motores e esses equipamentos, e isso aí 

de qualquer forma, há uma degradação no corpo d’água, porque corre o risco de 
vazamento de óleo, aí a gente fica com uma certa preocupação, porque o açude não 

tem uma fiscalização nem permanente nem esporadicamente (Representante da 

CAGEPA). 

 

Hoje também tem um prejuízo grande, em relação ao turismo. Lá hoje se explora 

muito o turismo e esse turismo está acarretando vários problemas até mesmo a 

questão de Jet ski, ou seja, o grande problema hoje que nós temos ali final de 

semana é a utilização como lazer e nós sabemos que não é o ponto forte do açude, a 

questão do lazer (Representante de Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Sousa-

PB). 

 

Aliada à possível contaminação pelos resíduos de combustíveis, essa utilização 

apresenta ainda consequências negativas como a emissão de efluentes domésticos oriundos 

dos restaurantes, bem a como a deposição de resíduos sólidos na água, contribuindo para o 

aumento de compostos orgânicos na água, comprometendo assim a qualidade da água desses 

corpos hídricos.  
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Figura 38 – Atividade de lazer em um trecho do Rio Piranhas localizado no Distrito 

Engenheiro Ávidos/Cajazeiras-PB (Ilustra o ponto 9 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 

 

 A prática da piscicultura também entendida, sob alguns aspectos, como possível 

problema ambiental, é citada em uma das falas da representante da AESA “a piscicultura tem 

que ter um certo cuidado, dependendo do tipo de ração a ser utilizada ela pode impactar o 

açude”. Seus efeitos negativos são semelhantes aos descritos para as atividades de lazer, uma 

vez que, se forem utilizadas grandes quantidades de ração para os peixes, haverá um aumento 

de nutrientes no reservatório, possibilitando a eutrofização desse manancial. 

 A retirada de areia em um dos trechos do Rio Piranhas (Ver Figura 39), não citada 

pelos entrevistados, foi mais um dos problemas ambientais identificados na pesquisa de 

campo. 

A extração mineral sem critério e a falta de fiscalização acarreta agravantes tais como 

a retirada total da vegetação ciliar juntamente com as camadas superficiais do solo 

desencadeando o processo erosivo e o assoreamento do rio. Além destes, pode provocar 

também a extinção de vegetais nativos bem como o rebaixamento dos lençóis freáticos 

(ABÍLIO, 2010). 
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Figura 39 – Extração de areia em um trecho do Rio Piranhas localizado no município de 

Cajazeiras-PB (Ilustra os pontos 11 e 13 do mapa da Figura 40). 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 

 

Por fim, como síntese dos múltiplos usos e problemas ambientais identificados foi 

elaborado um mapa (Ver Figura 40) cujos pontos georeferenciados
16

 correspondem aos usos e 

agravantes ambientais já citados.  

Pretende-se, portanto, fornecer dados das comunidades estudadas, como subsídios para 

realização futura de um Diagnóstico Ambiental na Região Hidrográfica do Alto Piranhas. 

  

                                                             
16 As Figuras apresentadas no texto do Item 4.2 ilustram os pontos georeferenciados. Para os pontos 16, 17 e 18, 

não houve ilustração, foram georeferenciados nos locais onde havia plantações de macaxeira, batata-doce e 

banana, próximo ao rio Piranhas no Distrito Gravatá/São João do Rio do Peixe-PB. 
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Figura 40 – Mapa de pontos georeferenciados nos locais onde foram identificados usos e 

problemas ambientais no entorno dos reservatórios Engenheiro Ávidos, São Gonçalo e no 

trecho do Rio Piranhas entre essas barragens. 

 

 

Fonte: (Pontos georeferenciados na pesquisa de campo. Base Cartográfica: AESA. Elaboração: 

LEPPAN/DGEOC/UFPB). 
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4.3 Controle dos Usos e Monitoramento – A Ação dos Órgãos Gestores 

 

Diante dos problemas ambientais identificados, fez-se necessário compreender quais 

as ações dos órgãos gestores para a minimização desses agravantes, bem como saber se ocorre 

o monitoramento dos usos. Desta forma, buscou-se entender como as três esferas do poder 

atuam nas comunidades estudadas. 

Em nível federal há a atuação do DNOCS na concessão de terras e na administração 

do Perímetro Irrigado como se discutiu anteriormente. No que se refere ao acompanhamento 

dos usos, cabe ao referido órgão o monitoramento hidrológico conforme relata um de seus 

representantes:  

 

E também o DNOCS faz a gestão, a parte do monitoramento hidrológico dos 

reservatórios. Nós fazemos o monitoramento quantitativo, o qualitativo compete a 
SUDEMA fazer essa parte. A gente faz o balanço hídrico do reservatório, ver todas 

as demandas do reservatório, as demandas de montante, a irrigação de montante, o 

abastecimento quando é captado diretamente do reservatório, é caso do Engenheiro 

Avidos abastece Cajazeiras, o São Gonçalo abastece Sousa, Marizópolis, as 

agrovilas que é captado diretamente, certo. Tem a evaporação que se estuda e tem a 

vazão de jusante, que é a vazão que é liberada pelas comportas. Então é feito o 

balanço hídrico do reservatório e é acompanhado rigorosamente, dia-a-dia, mês a 

mês, a gente acompanha. 

 

 O relatório desse balanço hídrico, segundo informações obtidas, é enviado à Gerência 

Central do Estado, porém não foi disponiblizado à pesquisa. No tocante à responsabilidade 

pela administração dos reservatórios estudados, estão os órgãos ANA e DNOCS, por tratar-se 

de barragens que estão sob a jurisdição federal. Cabe a estas instâncias federais, 

especialmente à primeira, delegar sobre a concessão de outorgas. Contudo o processo de 

liberação da outorga e estabelecimento da cobrança estão em fase inicial de organização nos 

dois reservatórios, não tendo sido portanto, implementada, conforme depoimento abaixo:  

 

Olhe, veja bem, a questão da outorga como o DNOCS quem faz a gestão dos 

recursos hídricos, a outorga a ANA delegou poderes aqui na Paraíba a AESA. 

Então é a AESA o órgão competente para fazer a outorga das águas. Como a gente 

trabalha com rio interestadual é o caso aqui do Piranha é interestadual, dentro do 

reservatório a competência, a gestão é do governo federal então a ANA trabalha em 
parceria com o DNOCS. Quando é liberado da comporta do reservatório, o leito do 

rio a responsabilidade da outorga será da AESA, mas a cobrança da outorga dentro 

da bacia hidraulica dos nossos reservatórios ainda não foi implantada 

(Representante do DNOCS). 
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Na esfera estadual estão os órgãos gestores AESA, SUDEMA e CAGEPA. O primeiro 

é uma Autarquia Estadual, com seis anos de existência, e tendo sua atuação como Agência 

Executiva da Gestão das Águas paraibanas, pautada nas atividades descritas no Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Funções da AESA na Gestão dos Recursos Hídricos Paraibanos. 

 

Outorga de Direito de Uso da Água Bruta e Licença de Obras Hídricas: conceder por escrito o 

direito de uso de uma quantidade de água de um manancial por um período determinado de tempo e a 

licença para construção de obras que interfiram no regime, na quantidade e/ou na qualidade dos 
recursos hídricos. 

Cobrança pelo Uso da Água Bruta: compensação financeira pelo uso da água bruta para fins de 

consumo ou diluição de esgotos. 

Monitoramento dos Recursos Hídricos: medição, acompanhamento e interpretação da oferta e da 
demanda de água e de variáveis hidrológicas e meteorológicas dos mananciais e das bacias 

hidrográficas. 

Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos: fiscalizar o cumprimento das outorgas concedidas e 
usos irregulares dos mananciais. 

Planos de Recursos Hídricos: estudos técnicos dos mananciais e das bacias hidrográficas indicando 

a quantidade de água disponível para uso atual e futuro, bem como as intervenções e investimentos 

necessários para melhor aproveitamento da água. 

Enquadramento dos Corpos d’água: fixação dos padrões de qualidade que se deseja atingir ou 

manter nos mananciais para disciplinar seus usos e finalidades. 

Gestão do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH): administração e aplicação dos recursos 

financeiros resultantes da cobrança pelo uso da água, em programas do setor, com a supervisão do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de acordo com os planos de recursos hídricos e em 

consonância com os comitês de bacias hidrográficas. 

Sistema Integrado de Informações sobre Recursos Hídricos: sistema de coleta, tratamento, 

armazenamento e divulgação de dados e informações sobre recursos hídricos (quantidade, qualidade, 
usos e demanda). 

Fonte: (PARAÍBA, 2007). 

 

 Com relação à concessão de outorgas, de acordo com seus representantes, a AESA é 

responsável apenas pelas águas sob a jurisdição estadual. Para o trecho do rio Piranhas em 

estudo, é a AESA responsável pela concessão de outorga, conforme relatado na fala do 

representante do DNOCS, acima descrita. Nos 27 km do percurso do rio entre os reservatórios 

pesquidados há apenas uma pessoa outorgada. Segundo a representante da Gerência Regional 

de Sousa, ao longo do rio, especialmente no trecho da comunidade Gravatá os usuários estão 

sendo cadastrados para que se inicie o processo de outorga de todos os usos necessários. Esse 

fato é relatado no discurso abaixo: 

 

Ao longo do rio, no Gravatá fizemos reunião, eles não estão com a outorga em 

mãos, mas foi feito todo o cadastro, fizemos a visita, esclarecemos sobre a lei, sobre 

a outorga, deixamos a pasta da outorga, levamos os documentos e falta só eles 

completarem todos os documentos inerentes a outorga para a gente fazer o trabalho 

de cadastrar todos e verificar as pendências (Representante 03 da AESA). 
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Quanto às outras funções, a partir de informações obtidas no órgão, estas estão em fase 

de implementação. Algumas atividades precedem outras, a exemplo da outorga, a qual 

precede às ações de cobrança e fiscalização. 

 A SUDEMA é o segundo órgão estadual, que apesar de não ter uma influência direta 

na Gestão das Águas paraibanas desenvolve atividades paralelas de fiscalização e 

licenciamento ambiental que influenciam indiretamente no gerenciamento dos recursos 

hídricos. No entanto, de forma específica às questões hídricas, como um de seus serviços 

prestados está o monitoramento da qualidade das águas de reservatórios e rios utilizados no 

abastecimento humano.  

Nesse sentido, está a cargo da SUDEMA a realização de análises semestrais, as quais 

avaliam os seguintes parâmetros: temperatura, pH, turbidez, oxigênio dissolvido (OD), 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes termotolerantes, resíduo total, fósforo 

total, nitrogênio total. Tais parâmetros estão de acordo com o Índice de Qualidade de Água – 

IQA, que estabelece nove variáveis consideradas relevantes para a avaliação da qualidade das 

águas, tendo com determinante principal a sua utilização para abastecimento público. A 

criação do IQA baseou-se numa pesquisa de opinião junto a especialistas em qualidade de 

águas, que indicaram as variáveis a serem avaliadas, o peso relativo e a condição com que se 

apresenta cada parâmetro, segundo uma escala de valores (CETESB, 2010). A partir desse 

estudo determinou-se uma equação, através da qual os resultados podem ser classificados de 

acordo com o Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Classificação do Índice de Qualidade de Água. 

 

Ponderação Classificação Cor Correspondente 

80 - 100 Ótima Azul 

52 - 79 Boa Verde 

51 - 37 Aceitável Amarelo 

36 - 20 Ruim Vermelho 

0 - 19 Péssima Roxo 

Fonte: (CETESB, 2010). 

 

Nessa perspectiva, foi realizado um levantamento dos dados sobre a qualidade dos 

reservatórios Engenheiro Ávidos e São Gonçalo. Os dados mais recentes disponíveis foram os 
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referentes aos dois semestres de 2008 e 2009, bem como ao segundo semestre de 2010. Dados 

estes, que foram sistematizados e encontram-se descritos nos Quadros 14 e 15. 

 

Quadro 14- Qualidade da água do reservatório Engenheiro Ávidos. 

 

 

 

Parâmetros 

Padrões 

Resolução 

CONAMA 

357/2005 – 

Valores 

Máximos 

2008 2009 2010 

 

1º 

Sem. 

 

2º 

Sem. 

 

1º 

Sem 

 

2º 

Sem 

 

1º 

Sem 

 

2º 

Sem 

Temperatura (ºC) 

da Amostra 

- 31ºC 26 ºC 31 ºC 29 ºC N/D 27ºC 

Turbidez  100 UNT 7 UNT 5 UNT 3 UNT 6 UNT N/D 9,4 

UNT 

pH De 6 à 9 7,69 7,69 7,75 7,61 N/D 7,53 

Oxigênio 

Dissolvido 

O Mímino de  

5 mg/L 

3,2 

mg/L* 

7,6 

mg/L 

7,2 

mg/L 

6,5 

mg/L 

N/D 6,2 

mg/L 

DBO 5 dias à 20 

ºC  

5 mg/L 1 mg/L 

** 

0,8 

mg/L 

1,2 

mg/L 

1,3 

mg/L 

N/D 0,6 

mg/L 

Coliformes 

Termotolerantes  

1000 UFC/100 

mL 

10000 

UFC/ 

100 

mL* 

0 UFC/ 

100 mL  

30 UFC/ 

100mL 

0 UFC/ 

100mL  

N/D 1 

UFC/ 

100m

L 

Resíduo Total  500 mg/L 116 

mg/L 

85 mg/L 80 mg/L 159 

mg/L 

N/D 77 

mg/L 

Fósforo Total  0,10 mg/L 0,15 

mg/L* 

0,92 

mg/L* 

1,73 

mg/L* 

0,03 

mg/L 

N/D 0,06 

mg/L 

Nitrogênio Total 2,0 mg/L 0,4 

mg/L 

1,2 

mg/L 

0,8 

mg/L 

0,7 

mg/L 

N/D 0,7 

mg/L 

Altitude - 318 m 318 318 318  318 

IQA - 53 79 68 91  91 

Qualificação - Boa Boa Boa Ótima  Ótima 

* Valores acima dos padrões estabelecidos pela Portaria 357/05 CONAMA. 
** Valores questionáveis de acordo com literatura especializada. 

N/D Dados Não Disponíveis. 

Fonte: (SUDEMA, 2011. Adaptado por: FREITAS, M. I. A.)  
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Quadro 15- Qualidade da água do reservatório São Gonçalo. 

 

 

 

Parâmetros 

Padrões 

Resolução 

CONAMA 

357/2005 – 

Valores 

Máximos 

2008 2009 2010 

 

1º 

Sem. 

 

2º 

Sem. 

 

1º 

Sem 

 

2º 

Sem 

 

1º 

Sem 

 

2º 

Sem 

Temperatura (ºC) 

da Amostra 

- 31ºC 27 ºC 30 ºC 29 ºC N/D 27ºC 

Turbidez  100 UNT 8 UNT 7 UNT 8 UNT 2 UNT N/D 2,7 UNT 

pH De 6 à 9 7,6 7,43 7,8 7,41 N/D 6,57 

Oxigênio 

Dissolvido 

O Mímino de  

5 mg/L 

3,4 

mg/L* 

3,4 

mg/L* 

8,8 

mg/L 

4 mg/L* N/D 6,6 mg/L 

DBO 5 dias à 20 

ºC  

5 mg/L 1,8 

mg/L 

** 

1,6 

mg/L ** 

0,6 

mg/L 

0,6 

mg/L** 

N/D 1,2 mg/L 

Coliformes 

Termotolerantes  

1000 

UFC/100 mL 

 28 

UFC/ 

100 

mL 

4 UFC/ 

100 

mL** 

15 UFC/ 

100 mL 

32 UFC/ 

100 mL 

N/D 0 UFC/ 

100 mL 

Resíduo Total  500 mg/L 128 

mg/L 

96 mg/L 95 mg/L 154 

mg/L 

N/D 50 mg/L 

Fósforo Total  0,10 mg/L 0,2 

mg/L* 

0,86 

mg/L* 

1,68 

mg/L* 

0,02 

mg/L 

N/D 0,08 

mg/L 

Nitrogênio Total 2,0 mg/L 1,5 

mg/L 

0,7 

mg/L 

0,8 

mg/L 

0,5 

mg/L 

N/D 1 mg/L 

Altitude - 256 m 256 256 256  256 

IQA - 68  64 68 76  90 

Qualificação - Boa Boa Boa Boa  Ótima 

*Valores acima dos padrões estabelecidos pela Portaria 357/05 CONAMA. 

** Valores questionáveis de acordo com literatura especializada. 
N/D Dados Não Disponíveis. 

Fonte: (SUDEMA, 2011. Adaptado por: FREITAS, M. I. A.). 

 

 Dentre os valores que se encontram acima dos padrões estabelecidos pela Portaria 

357/05 do CONAMA estão: 
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1) Para o Reservatório Engenheiro Ávidos: o oxigênio dissolvido e os coliformes 

termotolerantes para o primeiro semestre de 2008, bem como as quantidades de 

fósforo total nos dois semestres de 2008 e no primeiro semestre de 2009;  

2) Para o Reservatório São Gonçalo: o oxigênio dissolvido nos dois semestres de 2008 

e segundo semestre de 2009, como também o fósforo total nos semestres de 2008 e no 

primeiro semestre de 2009.  

 

O aumento dos coliformes bem como os compostos fosfatados deve-se a emissão de 

efluentes domésticos. Desses coliformes termotolerantes, a bactéria mais representativa é a 

Escherichia coli, presente no intestino humano, é indicativa da presença de dejetos na água. 

Aliada à possível contaminação por microorganismos patógenos, a emissão contínua desses 

efluentes acarreta também um aumento significativo nas quantidades de compostos fosfatados 

levando ao processo de eutrofização já discutido anteriormente. Essa elevada disponibilidade 

de nutrientes na água provoca uma diminuição na quantidade de oxigênio dissolvido. De 

acordo com Lucena (2008, p.28): 

 

Baixos teores de OD podem indicar que houve uma intensa atividade bacteriana 

decompondo matéria orgânica lançada na água. Essa matéria orgânica tem origem, 

principalmente, nos esgotos domésticos lançados às águas, mas também pode ser 

proveniente de dejetos agropecuários e industriais. 

 

 Estreitamente relacionado com a quantidade de oxigênio dissolvido está a DBO, um 

parâmetro que indica a quantidade de oxigênio necessária, em um meio aquático, à respiração 

de microorganismos aeróbios (LUCENA, 2008). Um alto índice de DBO indica uma 

diminuição do oxigênio dissolvido, uma vez que, aumentando-se a demanda desse gás 

consequentemente haverá diminuição na disponibilidade do mesmo. Desta forma, alguns dos 

dados apresentado pela SUDEMA, são questionáveis, pois mostram índices de OD e DBO 

baixos. Se houver uma diminuição do OD, deverá ter ocorrido um aumento da DBO. 

Com relação aos dados sobre a qualidade de água do Rio Piranhas para os anos 2008, 

2009 e 2010, estes são inexistentes, ou não foram disponiblizados à pesquisa. 

Ainda a respeito dos órgãos estaduais, está a CAGEPA como responsável pelo serviço 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado. A ela, cabe a captação, 

tratamento e distribuição de água para as comunidades. Além dessas ações, esse órgão 

também realiza o monitoramento da qualidade da água dos dois reservatórios anteriormente 
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citados. As análises realizadas pela CAGEPA são físico-químicas, conforme a fala de seu 

representante: 

 

As análises da água do açude elas obedecem a Portaria 518 do Ministério da Saúde 

de 2004 e obedece ao Decreto. Como nós na Paraíba não temos laboratório pra 

fazer metais pesados aí manda pra Recife, a CAGEPA tem um contrato com ITEPE, 

aí nós recebemos o resultado e é colocado tanto no site da CAGEPA como aqui a 

disposição do povo. A tratada a gente faz de duas em duas horas, turbidez, cor, 

alcalinidade, pH, cloro residual. Os coliformes fecais ele é feito em Sousa, nós não 

fazemos porque quem é responsável é uma Autarquia municipal, mas ela tem que 
obedecer a Portaria que são em média 64 análises mensais ela tem que fazer em 

pontos determinados (Representante da CAGEPA). 

 

 Foram disponibilizados à pesquisa os dados mensais das análises de seis parâmetros: 

cor, pH, Turbidez, cloretos, dureza total e alcalinidade total (Ver Anexo C). Tais informações 

diferenciam-se das obitas junto à SUDEMA, de maneira que não tornou-se possível a 

realização de uma análise comparativa entre os dados. Desta forma, tem-se um choque de 

ações, a SUDEMA e CAGEPA realizam um trabalho semelhante, porém cada órgão de 

maneira específica. Outro fato importante de salientar, a partir das informações obtidas nos 

mesmos, é que estes órgãos estaduais não fazem monitoramento da presença ou não de 

cianobactérias potencialmente tóxicas. O monitoramento de cianobactérias na água bruta deve 

ser efetuado em frequência determinada a partir de 10 mil células/mL ou 1 mm3/L. O uso de 

algicidas no manancial é proibido sob densidades maiores que 20 mil células/mL, para evitar 

a liberação de grande quantidade de toxina na água. O limite máximo admissível para 

cianotoxinas na água tratada é de: microcistinas: 1 ug, cilindrospermopsinas: 15 ug/L e 

saxitoxinas 3 ug/L (ug = micrograma = parte por bilhão) (BRASIL, 2004). 

É perceptível a não socialização de informações entre esses órgãos, sendo necessário, 

portanto, além de uma periodicidade maior dessas análises, uma integração desses dados para 

que se tenham informações mais precisas sobre a qualidade das águas dos reservatórios, bem 

como do Rio Piranhas.  

Na esfera municipal os órgãos gestores são as Secretarias ou Superintendências de 

Meio Ambiente. A estruturação dessas secretarias é algo recente. Segundo uma representante 

“Secretaria Municipal de Meio Ambiente ainda é uma, é um início pode se dizer em todos os 

municípios (Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Cajazeiras-PB)”. Nesse sentido é 

importante entender quais as ações estão sendo desenvolvidas por tais secretarias para 

minimização dos problemas ambientais identificados. Os depoimentos abaixo revelam as 

práticas até então desenvolvidas: 
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Começamos também um projeto de reflorestamento da área, fizemos um projeto, em 

parceria com a UFCG, UFPB e com o presídio, para a produção. Com a UFPB 

fizemos um convênio de doação 10.000 mudas para cidade, com a UFCG de 40.000 

mudas anuais para cidade, uma construção de um viveiro que pode ser, é 

reutilizado por lá para abastecimento, para o reflorestamento da área 

(Representante da Secretaria de Meio Ambiente/Cajazeiras-PB). 

 

Após o levantamento que fizemos nós já iniciamos em alguns pontos, é, a questão da 

sensibilização da comunidade, não coloco nem a conscientização, a questão da 

sensibilização. Já fizemos reuniões na ribeirinha em relação a questão do lixo, hoje, 

eles reclamavam às vezes a questão de jogar lixo na margem porque e não tinha 
coleta. Hoje tem coleta e mesmo assim a gente observa que ainda existem pessoas, 

essa questão é até cultural, que permanece colocando lixo nas margens, e a nossa 

primeira é a sensibilização e por último, nós iremos agora partir para questão da 

punição que acho que é a parte educacional já fizemos nas escolas, já discutimos 

em Associações existentes lá, mas agora temos que aplicar realmente a lei dos 

crimes ambientais (Representante da Secretaria de Meio Ambiente/Sousa-PB).  

 

 Contudo as ações desenvolvidas apresentam-se ainda pontuais sem um caráter 

contínuo de atuação bem como não integra os vários aspectos, sociais, econômicos, políticos, 

inerentes aos problemas ambientais. Estas devem ser ampliadas e além de minimizar os 

agravantes ambientais identificados busquem também a mediação dos conflitos existentes. 

Sobre as questões mais conflitantes na área, relatam os seguintes discursos: 

 

O conflito aqui é só a falta d’água na cidade de Sousa. Em São Gonçalo ocorre nos 

Núcleos habitacionais é o mais gritante. O problema é esse aí o conflito por falta 
d’água. De agosto a dezembro, na época seca o conflito é maior (Representante da 

CAGEPA). 

 

Hoje o grande conflito pode se dizer, nós que já fizemos parte, eu já fiz parte da 

comissão gestora do açude, a questão da liberação de água. Esse conflito é antigo, 

essa questão da liberação, a questão de Engenheiro Ávidos não vai liberar, aí de 

repente São Gonçalo não libera para os irrigantes, às vezes também, um grande 

conflito, plantam-se uma cultura de arroz que é o caso necessita de muita água, e às 

vezes plantam em época inadequada, em época que o açude está com a sua 

capacidade muito baixa e com isso prejudicando até as culturas já implantadas, a 

questão do coco (Representante da Secretaria de Meio Ambiente/Sousa-PB). 

 

 De maneira geral, avaliando-se a ação dos órgãos gestores percebeu-se que não há 

uma interação entre os órgãos gestores. Cada nível de poder trabalha individualmente. Nem os 

órgãos de mesma esfera como os estaduais tem conhecimento do trabalho uns dos outros. Não 

há um diálogo entre os mesmos.  

Certamente que o trabalho de forma complementar, através de parcerias entre esses 

órgãos gestores seria fundamental para a concretude de importantes projetos/ações. Entende-

se, que as parcerias poderão integrar-se a uma rede de informações e ações na qual haverá um 

trabalho conjunto, superando assim as referidas práticas pontuais as quais são desenvolvidas 

esporadicamente sem nenhuma interligação umas com as outras.  
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4.4 Na Contextura da Gestão Participativa dos Recursos Hídricos – As Visões dos Atores 

Sociais Envolvidos na Pesquisa 

 

 A Gestão Participativa dos Recursos Hídricos preconizada pela Lei das Águas 

encontra obstáculos em sua implementação. Os pontos sensíveis no exercício dessa gestão, 

em termos técnicos, políticos e institucionais concentram-se nas interfaces entre setores de 

usuários e gestores, na compatiblização e harmonização entre os gestores estaduais e federais 

e entre os comitês de uma mesma bacia hidrográfica (PEREIRA; JOHNSSON, 2004). Como 

reflexo desses fatores está o distanciamento das comunidades ribeirinhas do processo 

implementação dessa gestão. Confirma-se esse fato os relatos dos atores socias das 

comunidades estudadas, os quais demonstram um total desconhecimento do termo Gestão 

Participativa dos Recuros Hídricos: 

 

É desconhecido, pelo menos pra mim é. (Professor, 24 Anos, Ensino Superior 
Completo, Comunidade São Gonçalo).  

 

Eles conversaram, hídrico é água, né. (Comerciante, 36 Anos, Ensino Superior 

Incompleto, Comunidade Gravatá). 

 

Não, eu já ouvi falar, mas aqui nunca teve. Olha disso aí praticamente eu sou um 

leigo. (Agricultor, 37 Anos, Ensino Médio Completo, Comunidade ). 

 

Eu lembro de uma reunião que a CAGEPA fez, até eu fiz um documento solicitando 

a melhoria do meio ambiente, né. Como o lixo na época, esgoto, limpeza do rio, mas 

até hoje nunca foi dada resposta não. (Comerciante, 50 Anos, Ensino Médio 
Completo, Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

A falta de envolvimento da população pode ser explicada pela ausência de políticas 

institucionais, as quais deixam pendências, tanto na condução de programas de 

conscientização e assistência a população e ao mesmo tempo, cria um vazio institucional que 

se traduz em desconfiança por parte da grande maioria dos habitantes (PEREIRA; 

JOHNSSON, 2004). Para a participação social na Gestão das águas Abers e Jorge (2005, 

p.02) acescentam: 

 

A descentralização integrada e participativa seria realizada através da criação de dois 

entes públicos em cada bacia: os "comitês de bacia hidrográfica" e "as agências de 

bacia". Os comitês teriam a representação do poder público, usuários, e da sociedade 

civil, sendo um novo fórum privilegiado de deliberação. As agências seriam os 

"braços executivos" desses comitês. Dentre outras atribuições, os comitês seriam 

responsáveis pela determinação dos preços e da aplicação dos recursos da cobrança 

pelo uso da água. As agências dariam o apoio técnico e administrativo ao processo 

decisório, realizariam a cobrança e executariam os projetos.  

 



120 
 

 

 Em nível de comunidades essa organização para a gestão estaria a cargo das 

Associações de Usuários de Água. Contudo, no estado, segundo informações da AESA, 

existem apenas 50. A Paraíba por meio do PROÁGUA Semiárido (Subprograma de 

Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos para o Semiárido Brasileiro) iniciou em 

janeiro de 1999 o programa de estímulo à criação de Associações de Usuários de Água. 

Segundo a representante (03) da AESA, o órgão apoia a criação e formalização dessas 

organizações: 

 

O próprio advogado da AESA veio com a parte jurídica de contrato da ata pra 

formar as comissões então foi dado todo aparato jurídico pra se formalizar essas 

associações, muitas existiam, mas não de forma regularizada de forma correta. Elas 

mesmo podem se instituírem, mas a AESA incentivou a formalização, a 

regularização dessas associações pra trabalhar corretamente em conjunto, pra que 

elas uma vez formalizadas elas pudessem receber o recurso necessário para esse 

trabalho de gerenciamento.  

 

No entanto, mesmo com esse apoio, percebeu-se que as associações criadas não são 

suficientes para contemplar um processo tão complexo como a gestão participativa. A 

organização associativa é comum nas comunidades, porém a efetividade desse associatismo 

mostra-se questionável. Em relação à organização social para implementação da Política 

Estadual pouco se tem de concreto. Nas comunidades pesquisadas apenas no distrito de 

Engenheiro Ávidos registrou-se a existência de uma Associação de Usuários de Água (Ver 

Figura 41). 

A Associação Desenvolvimento Comunitário e Usuários de Água de Engenheiro 

Ávidos tem 27 anos de existência. Dos entrevistados, nenhum relatou ser membro da mesma. 

Segundo seu representante existem 70 associados, sendo que, as reuniões estão ocorrendo 

bimestralmente. Contudo, os relatos dos atores sociais, abaixo descritos, revelam que há 

alguns anos essa Associação não desenvolve atividades na comunidade.  

 

Antigamente teve, ela desenvolveu muitas atividades, tinha a descopadeira de arroz, 

tinha o trator que prestava serviço a comunidade da região, mas o trator quebrou e 

pararam, hoje ela tá quase a zero, tá praticamente fechada. Faz uns seis anos que 

não mais atividade nenhuma (Comerciante, 40 Anos, Ensino Médio Completo). 

 

Aí continuou muito tempo, o trator ia cortar muita terra do povo particular, aí uns 

pagavam e outros não pagavam aí daí foi e fracassou. Parou de funcionar tá com 
bem um ano. O pessoal vem aí, né, de vez em quando vem, vieram de Cajazeiras 

vem para esse negócio do seguro safra. Eles vieram o ano passado. Eles vem só 

para cadastrar, não tem reunião todo domingo (Agricultor, 79 Anos, Analfabeto). 
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Figura 41 – Associação de Desenvolvimento Comunitária e Usuários de Água de Engenheiro 

Ávidos localizada no Distrito Engenheiro Ávidos/Cajazeiras-PB. 

 

 

Foto: (FREITAS, M. I. A. 2011). 

 

Para que as Associações de Usuários de Água da região semiárida paraibana tornem-se 

instrumentos eficazes de articulação com a sociedade dentro do processo de gestão dos 

recursos hídricos, faz-se necessário além da criação de novas associações a efetivação das 

organizações já existentes. Desta forma, é necessário realizar um trabalho de mobilização das 

comunidades no sentido de sensibilizar os atores sociais sobre a importância de gerir de forma 

adequada as reservas hídricas existentes. Para tanto, é preciso que os cidadãos tenham um 

conhecimento sobre os sistemas aquáticos, suas potencialidade e fragilidades. Traçando esse 

caminho reflexivo Berlinck (2003, p.28) acrescenta à discussão: 

 

A falta de familiaridade e domínio dos conhecimentos técnico-científicos acerca da 

gestão do recurso hídrico pelos setores populares os torna incapazes de dialogar 

neste campo, ficando desta forma forçados a aceitar qualquer decisão sob o primado 

da ciência e da técnica, mitificados. 

 

 Nesse sentido, investigou-se o desenvolvimento (ou não) de ações educativas e 

capacitação, pela AESA, nas comunidades pesquisadas. A partir dos relatos de seus 

representantes, foram obtidos os seguintes depoimentos: 
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Não, eu lhe adiantaria enquanto gerente estadual de não temos uma ação direta nas 

comunidades que você tá pesquisando (Representante 02 da AESA). 

 

Não sei te informar, nunca fui convidada pra participar de reunião de Eng. Ávidos. 

Talvez o DNOCS tenha membro integrante, porque tem que ter alguém do DNOCS 

que represente a esfera federal né (Representante 03 da AESA).  

 

 Desta forma, percebe-se que não há um acompanhamento por parte da AESA junto às 

comunidades. Sobre a não integração do poder público com as associações e comitês, Portela 

e Braga (2007, p.91) acrescentam: 

 

A ausência do poder público cria barreiras para a implementação do modelo de 

gestão, porque as decisões dos colegiados, não sendo por ele fortalecidas 

politicamente, param na etapa da formulação e encontram resistências burocráticas à 

sua implantação efetiva. Além disso, a classe política regional distancia-se do 

epicentro dos problemas e conflitos em torno dos múltiplos usos das águas. 

 

Apesar do distanciamento não só das ações da AESA, mas também dos outros órgãos 

estaduais, federais e municipais existe uma compreensão dos gestores sobre a gestão 

participativa, conforme depoimentos: 

 

Gestão Participativa ao meu vê, você tem o município, o estado e a união, o 

governo federal, é, imbuídos em resolver esses problemas relacionados aos recursos 

hídricos. De certa forma cada um tem a sua participação e a sua contribuição no 

sentido de, de é, investigar, fiscalizar, regulamentar, deliberar algumas ações no 
sentido de garantir que exista essa gestão (Representante da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente/Cajazeiras-PB). 

 

A Gestão Participativa é todos podendo participar do gerenciamento dos recursos 

hídricos, de que forma através do comitê, participando de reuniões, de Associações, 

até o poder de denunciar a Agencia de Águas, um uso, uma poluição. Essa é a 

Gestão Participativa é todos estarem envolvidos (Representante 03 da AESA). 

 

A Gestão Participativa a gente entende quando seja todos os segmentos da 

sociedade participando, o governo federal com a parte do DNOCS, os governos 

municipais com representantes como os secretários da agricultura, o estadual 

também através de sua Agência de Água, os representantes das comunidades dos 
usuários de água participam também, as Associações também participam. Então 

todos os segmentos da sociedade fazem parte dessas comissões, dessa participação 

gestiva, é isso que nós entendemos (Representante do DNOCS). 

 

No entanto, os próprios representantes apontam alguns problemas que impedem a 

implementação de um processo participativo integrado ao gerenciamento dos recursos 

hídricos, conforme os discursos: 

 

Hoje, em papel, nós sabemos que todo canto se fala em Gestão Participativa, 

especialmente para Recursos Hídricos. Mas o quê que ocorre, a lei até de 1997, a 
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Política Nacional das Águas, ainda tá muito distante da população (Representante 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente). 

 
O problema da não existência da gestão participativa, é que ocorre a 

descontinuidade da própria gestão. Então você tem o estado trabalhando em uma 

direção, o município noutra e o governo federal noutra, não “falam a mesma 
língua”. De certa forma existiu um comitê de bacia, ainda existe, que foi atuante 

logo no ano de 2009. O problema é que as pessoas que foram nomeadas para 

ocupar os cargos referentes a essa gestão, participar, é, elas não continuaram e aí 

de certa forma a gestão participativa deixa de ser participativa. Então ficam ações, 

pontuais de cada órgão, a prefeitura em si atua muito pouco, apesar do açude 

abastecer a cidade. Então a gente tem a CAGEPA que atua sem nenhuma relação 

com a própria Secretaria de Meio Ambiente, ou os órgãos que estão responsáveis 

pela gestão (Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Cajazeiras-

PB). 

 

 Nessa perspectiva, torna-se necessária uma maior integração entre os órgãos gestores, 

e estes com as comunidades ribeirinhas. “Se a governança participativa é ineficaz porque os 

próprios participantes carecem das características necessárias de bons tomadores de decisão, 

então novas políticas devem focar a educação e a capacitação dos atores (ABERS, 2010. 

p.24)”. O processo de capacitação deve direcionar-se tanto para os representantes 

institucionais, de associações, bem como os demais atores sociais. 

 Nesse ínterim, vale salientar o papel dos governos municipais e estaduais dentro do 

processo da gestão hídrica do Estado. Os municípios têm responsabilidades setoriais que 

incidem diretamente sobre o uso e a gestão da água. Serviços de saneamento básico, coleta de 

resíduos sólidos, bem como o direcionamento do uso e ocupação do solo através do seu Plano 

Diretor influenciam indiretamente na gestão dos recursos hídricos (ABERS, 2010). Ao 

governo estadual cabem às ações de monitoriamento, fiscalização bem como o apoio ao 

funcionamento dos comitês, participando efetivamente desses colegiados através da mediação 

dos conflitos existentes. 

 No que se refere a AESA destaca-se a importância das ações junto às Associações de 

Usuários de Água. Tais práticas deverão ser desenvolvidas através de um processo contínuo 

educativo de capacitação dos atores sociais para que os mesmos gerenciem de maneira 

sustentável as reservas hídricas existentes. Para tanto, é imprescindível compreender as 

percepções ambientais dos atores sociais. A importância dessa compreensão é referenciada no 

relato abaixo: 

Eu entendo a Gestão Participativa, como o próprio nome diz com a participação da 

comunidade. Quem vive tem mais conhecimento do que nós, a gente pode ter um 

conhecimento técnico maior do mundo, mas não tem a experiência deles. Não tá 
inserido pra você observar, cada inverno, por exemplo, acontece uma coisa 

diferente, a água fica com uma cor diferente né, há um arrasto da mata ciliar, 

erosão, os esgotos mesmos, podem influenciar nisso. E a sabedoria popular, assim, 

ela é muito rica, eu acho assim, que se fosse fazer uma obra de ampliação ou de 
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melhoramento no entorno do açude pra melhorar a qualidade da água, eu acho que 

eles tem que serem ouvidos, tanto os pescadores que é um grande conhecedor do 

manancial como o pessoal que mora ao entorno do açude (Representante da 

CAGEPA). 

 

Aliada a percepção, a Educação Ambiental poderá mediar o envolvimento social, pois 

sendo orientada para as comunidades incentivará o indivíduo a participar ativamente na 

minimização de problemas no seu contexto de realidades específicas (REIGOTA, 2006). 

Palma (2005, p.02) corrobora com esse pensamento afirmando que: 

 

Na educação ambiental, a percepção ambiental poderá ajudar na construção de 

metodologias para despertar nas pessoas a tomada de consciência frente aos 

problemas ambientais. Unindo a percepção ambiental e a educação ambiental é 

possível realizar trabalhos com bases locais. Isto é, saber como os indivíduos com 

que trabalharemos percebem o ambiente em que vivem, suas fontes de satisfações e 

insatisfações. 

 

 Desta forma, a partir do entendimento das especificidades de cada comunidade, é 

possível desenvolver uma Educação Ambiental não-formal direcionada aos problemas 

ambientais locais, buscando assim a sensibilização para o manejo adequado das reservas 

hídricas. 

Nesse ínterim, buscou-se identificar também a existência de ações de Educação 

Ambiental desenvolvidas pelos órgãos gestores nas comunidades pesquisadas. Segundo 

informações dos seus representantes, o DNOCS e a CAGEPA ainda não realizam ações nesse 

sentido. No tocante a esfera municipal obteve-se os seguintes relatos: 

 

Tem uma nova proposta agora da criação e um novo trabalho do novo centro 
administrativo só direcionado para o Engenheiro Ávidos, eu acho que vai ficar mais 

fácil a questão do trabalho porque a gente vai poder fazer parceria com eles e as 

ações que a gente propor para serem desenvolvidas lá, vai poder ser acompanhadas 

por pessoas que vão estar lá diretamente. Então vai ser tipo um acesso mais fácil 

para poder desenvolver alguma atividade de Educação Ambiental e até para a 

questão da coleta dos resíduos sólidos mesmo (Representante da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente/Cajazeiras-PB). 

 

Nós, assim que assumimos começamos alguns trabalhos em parceria, na semana de 

Meio Ambiente, é, começamos as atividades, em parcerias com as escolas e agora 

nós queremos até lançar uma cartilha voltada só para a questão de São Gonçalo. 
Ou seja, já temos uma cartilha pronta, para sensibilizar as escolas principalmente 

as escolas e a comunidade. Essa cartilha já tá praticamente para ser impressa e 

temos também ela em DVD. É uma maneira que nós criamos de imediato. Mas um 

ponto que eu acredito que seja, Associações que existe lá, trabalhar em conjunto 

com a secretaria (Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente/Sousa-

PB). 
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A AESA no momento não desenvolve ações nas comunidades, contudo dispõe de um 

setor direcionado para ações educativas e de capacitação conforme relato de sua 

representante: 

 

Tem uma equipe voltada pra isso, para capacitação. Existe a capacitação dos 

funcionários da AESA, tem uns cursos disponibilizados pela ANA que é uma 

capacitação. E o corpo técnico da equipe de Educação Ambiental eles tem ações 

voltadas para educação ambiental nas comunidades, Associações, agora isso tem 

que ser agendado, tem que ser visto, solicitado também. Os representantes das 

Associações podem solicitar a AESA (Representante 03 da AESA). 

 

Para a Gestão Participativa inerente à Política Estadual de Recursos Hídricos, a qual 

exige um envolvimento comprometido da sociedade, a Educação Ambiental deverá ser o eixo 

aglutinador para todas as ações a serem implementadas. Berlinck et. al. (2003, p.124) enfatiza 

a necessidade de práticas de Educação Ambiental em comunidades: 

 

A Educação Ambiental, partindo da problematização das formas de relacionamento 

da comunidade com o recurso hídrico e dos conflitos existentes, pode buscar 

promover práticas sociais baseadas na racionalidade e justiça, com conseqüente 

transformação da realidade pelas próprias comunidades. Estando envolvidas no 
processo, estas passam a compreender melhor os fundamentos destas práticas e das 

situações em que se encontram.  

 

A partir desse processo educativo, através da capacitação, os atores sociais poderão 

participar das decisões com relação ao manejo dos recursos hídricos tornarem-se ativos no 

processo de gestão, e então transformadores da própria realidade.  

Entende-se, portanto, ser necessário ações de Educação Ambiental direcionadas às 

Associações de Usuários de Água de caráter contínuo, buscando sensibilizar a população 

usuária para preservação dos ecossistemas aquáticos dos quais tanto necessitam. Nesse 

sentido, utilizando-se das palavras de Freire (1987, p. 39) “Ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”, compreende-se 

que, a partir do entendimento que a mudança de pensamento e comportamento só ocorrerá 

através de um processo contínuo de Educação é que poderemos pensar em uma Gestão 

Participativa de Recursos Hídricos. 
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4.5 Necessidades Apontadas, Sugestões Citadas – Perspectivas para o Gerenciamento 

Integrado dos Recursos Hídricos  

 

 Na perspectiva da Gestão dos Recursos Hídricos, a bacia hidrográfica apresenta-se 

como a unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento na política hídrica 

nacional. Nesse sentido, um gerenciamento integrado dos recursos hídricos pressupõe três 

etapas bem definidas:  

 

1) Diagnóstico: compreende, num primeiro momento, o tratamento e organização dos 

dados referentes aos meios físico, biótico e sócio-econômico-cultural da área da bacia 

hidrográfica, bem como o quadro institucional pertinente, seguido da análise integrada 

do conjunto assim construído, com o objetivo de examinar e avaliar as inter-relações e 

efeitos resultantes das ações antrópicas sobre as estruturas naturais. 2) Cenarização: é 

uma prospecção sobre os futuros possíveis de modo que as instituições responsáveis 

pelo gerenciamento de recursos hídricos na bacia possam identificá-los e escolher o 

cenário que se pretende construir na bacia hidrográfica e exercer toda influência 

destes órgãos para concretizá-lo; permite antecipar conflitos futuros. 3) 

Gerenciamento integrado de recursos hídricos: corresponde às ações destinadas à 
regularização do uso, controle e proteção dos recursos hídricos e monitorar a 

conformidade da situação corrente com os princípios estabelecidos nas políticas 

federal e estaduais de recursos hídricos, objetivando concretizar o cenário mais 

adequado, possível e pactuado entre os usuários e demais atores que atuam na bacia 

hidrográfica (PARAÍBA, 2010. p. 08) 

 

 Desta forma, a presente pesquisa buscou contribuir com o gerenciamento integrado na 

Região Hidrográfica do Alto Piranhas, na tentativa de fornecer subísidos à primeira etapa 

desse processo que é o Diagnóstico Ambiental. Assim, considerando as expectativas e 

experiências dos grupos estudados, através da sistematização dos discursos, bem como da 

análise das observações realizadas nas visitas de campo, pôde-se elencar propostas descritas 

abaixo. 

 

 

Obras de Infra-Estrutura 

 

 Retirada das fontes difusas de poluição. Todas as canalizações de efluentes, oriundas 

das comunidades estudadas, bem como dos aglomerados urbanos circunvizinhos, que 

atualmente estão direcionadas para os reservatórios e para o rio, deverão ser 

direcionadas para uma rede de esgosto. Para as casas mais distantes sugere-se a 

construção de fossas sépticas. 

Essas ações foram solicitadas pela comunidade, de acordo com os depoimentos abaixo: 
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Fizesse uma limpeza no rio pra tirar aquela sujeira que tem e num deixar esgoto 

descer pro rio. Que o rio esse rio ele é muito importante tanto pra nós como esse 

povo que mora na ribeirinha de cabeça a baixo até São Gonçalo, porque todos eles 

precisam dessa água pra beber, pro consumo desse rio (Pescador, 59 Anos, Ensino 

Fundamental Incompleto, Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

Se for uma vila pode fazer uma rede de tratamento, uma rede de saneamento básico 

e se for casa individual fossa. Agora, eu acreditava em educar, ter fossa, banheiro 

em toda casa que não tem (Representante da JUSG, Agricultor, 71 Anos, Ensino 

Fundamental Completo, Comunidade São Gonçalo).  

 

A rede de esgoto, se a gente tivesse essa rede de esgoto, tinha tudo não era. 

Melhorava tudo. Mas pode ser que ainda façam né (Comerciante e Agricultor, 53 

Anos, Ensino Fundamental Incompleto, Comunidade São Gonçalo).  

 

 Canalização dos efluentes para uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) que 

deverá ser implantada em seus municípios correspondentes. Caso o distrito esteja 

muito distante do município a qual pertence, sugere-se a implantação de uma ETE 

próxima a comunidade de maneira a contemplar também os vilarejos próximos. 

 Coleta regular dos resíduos sólidos. Caso tenha coletores, além de ser feita a coleta 

pelo menos semanalmente, aumentar o número de coletores e distribuí-los uniformente 

nas comunidades em lugares apropriados, distantes das casas e dos escosistemas 

aquáticos. Conforme o pedido dos comunitários, descritos nos seguintes relatos: 

 

Tirando só mesmo aqui da entrada da ponte que eles colocam o lixo, a comunidade 

mesmo deveria perceber que ali não é lugar de botar lixo. A única coisa que tá fora 

do regulamento é essa. O lixo era para ser depositado noutro canto (Agricultor, 79 

Anos, Analfabeto, Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

Num botar lixo, como eles fazem aí, né. Acabar com esses bichos que tem aí, porque 

bagunça é muito o rio (Comerciante, 51 Anos, Ensino Médio Completo, 

Comunidade Engenheiro Ávidos).  

 

 

Obras de recuperação ambiental 

 

 Revitalização dos Reservatórios Engenheiro Ávidos e São Gonçalo através da 

remoção de sedimentos do substrato para minimização do acúmulo de sais e 

compostos nitrogenados; 

 Dragagem do rio Piranhas para desobstrução de alguns trechos assoreados, como uma 

das ações citadas pelos atores sociais das comunidades, ilustrada na fala abaixo: 
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Eu acho assim, uma limpeza no rio, o rio tá assim, ele era mais largo, ultimamente 

ele tá menos profundo, tá aterrando (Comerciante, 37 Anos, Ensino Superior 

Incompleto, Comunidade Gravatá). 

 

 Preservação das formações florestais ciliares ainda existentes, através da delimitação 

das áreas de APP. Essa preocupação é refenciada na seguinte fala: 

 

E a gente faz isso preserva o rio, sempre deixando a mata nativa que permaneceu 

no rio, né. Sem tirar nada do rio deixar o rio sempre que era antigamente 
permanecer (Representante da Associação Comunitária do Gravatá, Agricultor, 37 

Anos, Ensino Médio Completo). 

 

 Recuperação das áreas ciliares degradadas a partir das atividades propostas segundo 

Rodrigues e Leitão-Filho (2009, p. 241): “1- Isolamento da área; 2- Retirada dos 

Fatores de Degradação; 3- Eliminação seletiva de espécies competidoras; 4- 

Adensamento de espécies com uso de mudas ou sementes; 5- Enriquecimento de 

espécies com uso de mudas ou sementes; 6- Implantação de consórcios de espécies 

com uso de mudas ou sementes; 7- Indução e condução de propágulos autóctones 

(banco de sementes e regeneração natural); 8- Transferência ou transplante de 

propágulos alóctones; 9- Implantação de espécies pioneiras atrativas à fauna; 

Enriquecimento de espécies de interesse econômico”. A necessária preservação das 

áreas ciliares ainda florestadas é apresenta-se no discurso abaixo: 

 

Bom no açude ficava bom se ninguém desmatasse mais deixasse criar mato. No rio 

do mesmo jeito, não desmatasse deixasse criar mato (Pescador, 59 Anos, Ensino 

Fundamental Incompleto, Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

 

Obras de Fiscalização, Controle e Monitoramento 

 

 Controle do uso de agrotóxicos e fertilizantes através da orientação sobre as 

quantidades corretas a serem utilizadas bem como o descarte adequado dos 

vasilhames; 

 

 Diminuição do uso desses produtos (solicitação de um dos comunitários, ver discurso 

abaixo), incentivando o consórcio de culturas, como também a adubação orgânica. 
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Sob o açude, isso era para ser proibido pra que não utilizasse aqueles tipo de coisa 

né, utilizasse esses veneno (Pescador, 47 Anos, Ensino Fundamental Incompleto, 

Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

 Controle da irrigação implantação de novo sistema que possibilite uma economia 

maior de água, bem como não acarrete a salinização dos solos, a exemplo, o sistema 

de irrigação por gotejamento. Essa preocupação é ilustrada no seguinte relato: 

 

Hoje uma ação que podia ser feito seria a modernização da irrigação, somente. 

Conscientizar a turma do uso dessa modernização, dar para eles o suporte para eles 

possam de fato utilizar esse sistema de irrigação moderna. Porque aí o uso de uma 

irrigação moderna de uma irrigação localizada desse estoque hídrico que tem aqui 

é suficiente pra suportar qualquer ciclo de seca, quatro, cinco anos de seca não ia 

interromper a irrigação, desde que ela fosse utilizada nesse processo (Agricultor, 
68 Anos, Ensino Fundamental Completo, Comunidade São Gonçalo). 

 

 Controle da extração de areia através do licenciamento ambiental, sendo permitida a 

realização de tais atividades mediante uma Avaliação de Impacto Ambiental na área. 

Apresenta-se com um dos aspectos que devem ser melhorados, conforme a fala de um 

dos atores sociais: 

 

Mas só que aqui tem muitos locais que o pessoal ficam tirando areia, ficam cavando 

barreiras de dentro do rio, então precisaria de uma orientação muito bem feito pra 

não tirar porque cada vez mais vai, vai descendo o rio, vai tirando, vai afundado, às 

margem do rio aqui (Agricultor, 37 Anos, Ensino Fundamental Completo, 

Comunidade Gravatá). 

 

 Controle da pesca predatória, através de um recadastramento dos pescadores ativos nas 

Colônias de Pesca, bem como por meio de ações contínuas de fiscalização 

principalmente no período do defeso. Solicitação feita por vários comunitários de 

acordo com os depoimentos: 

 

Primeiro melhor fiscalização pra evitar pesca predatória. Seria necessário voltar as 

antigas guaritas, que através dessas guaritas o cara vinha com o peixe aí via se tava 

do tamanho adequado e também seria pesado e tinha um controle. Agora tá 

totalmente sem controle (Representante da Colônia de Pescadores, 73 Anos, Ensino 

Superior Completo, Comunidade Engenheiro Ávidos). 

 

O DNOCS também fazer a sua parte na área de fiscalização, porque o peixe hoje 

não existe mais no açude, só em pequena quantidade devido a pesca predatória com 

espingarda e rede de arrasto que é proibido. Mas infelizmente o DNOCS não 

disponibiliza dessa fiscalização então o pescador artesanal que sobrevive do peixe 

hoje, ele não tem mais como sobreviver desse peixe, aí não existe uma fiscalização e 

acontece esse problema (Aquicultor, 50 Anos, Ensino Técnico Completo, 

Comunidade São Gonçalo). 
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 Cadastro e implantação da outorga para os usos pertinentes nos dois reservatórios e no 

trecho do Rio Piranhas através de uma parceria entre ANA, DNOCS e AESA de 

maneira a gerenciar conflitos e otimizar usos múltiplos adequando-os à economia 

regional, como também o monitoramento sistemático e permanente da qualidade e 

quantidade da água (TUNDISI, 2003). 

 

Ações Educativas de Sensibilização e Capacitação  

 

 Criação de Associação de Usuários de Água; 

 Efetivação da Associação existente, por meio do recadastramento dos membros e 

organização de calendário de reuniões mensais em parceria com o setor de Educação 

Ambiental da AESA. A associação passará a ser a sede local de reuniões para a gestão 

hídrica estadual. 

 Capacitação dos representantes comunitários junto aos órgãos gestores, para que tais 

representantes sejam multiplicadores dentro do processo de gestão participativa; 

 Realização de Palestras sobre o destino correto dos resíduos sólidos, preservação das 

áreas ciliares, uso racional da água e combate à pesca predatória as quais deverão 

integrar toda a comunidade tendo como sede a Associação de Usuários de Água em 

parceria com a Colônia de Pesca. Ações referenciadas em alguns dos discursos dos 

atores sociais: 

 

É a conscientização, deveria haver reuniões, e haver conscientização, porque 

quando você parte para uma conscientização tudo melhora, e aqui não existe mais 

nada isso é cada um fazendo por si (Professora, 56 Anos, Ensino Superior 

Completo, Comunidade São Gonçalo). 

 

Na parte do açude, começar logo com uma fiscalização, um trabalho de 

conscientização, até pro próprio pessoal que usufrui da água, ver os benefícios que 

ela traz, um trabalho de conscientização, curso de capacitação pros ribeirinhos, um 

trabalho de conscientização pra eles, pra eles não depredar, eles devem zelar, que 

não devem desmatar, isso, um trabalho de conscientização na região dos 

ribeirinhos (Representante da Colônia de Pescadores, 50 Anos, Técnico em 

Agropecuária, Comunidade São Gonçalo). 
 

Também ministrar cursos ambientais pra eles esclarecendo para o uso do sistema 

sem agrotóxico, natural sem agrotóxico, então podia manter o pessoal lá no local 

que eles está e ensinando a eles a viver no ali no meio ambiente sem estragar 

(Aquicultor, 50 Anos, Ensino Técnico Completo, Comunidade São Gonçalo). 
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 Integrar a comunidade às atividades de recuperação da qualidade ambiental dos 

ecossistemas aquáticos, de maneira a desenvolver ações conjuntas entre os poder 

público a população ribeirinha; 

 

 Aliar as duas esferas da Educação Ambiental a Não-Formal e a Formal desenvolvendo 

atividades que insira também as escolas rurais dentro desse contexto da gestão 

participativa dos recursos hídricos existentes nas comunidades. 

 

 O estudo da percepção ambiental dos atores sociais envolvidos auxiliou na 

compreensão das formas de uso dos recursos naturais, realizadas nas comunidades.  

 Assim a partir da análise dessas interações, dentro da sub-bacia do Alto Piranhas, foi 

possível a elaboração de propostas acima elencadas, as quais poderão subsidiar ações para um 

melhor gerenciamento das reservas hídricas da área. 
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5. (IN) CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao final de todo o debate teórico, vê-se que as leis aqui discutidas, tanto a Lei das 

Águas quanto a lei estadual, trazem inovações, sobretudo, ao definir a gestão hídrica dentro de 

uma proposta participativa, de maneira a envolver todas as esferas governamentais, bem como 

a sociedade civil. Contudo, de forma específica à área estudada, até o momento esse processo 

é ainda embrionário. É perceptível que, nas comunidades pesquisadas, há um 

desconhecimento total do termo gestão de recursos hídricos Além dos atores sociais não 

estarem envolvidos, os próprios gestores não apresentaram ações concretas na busca da 

implementação da Política Estadual dos Recursos Hídricos.  

Um processo que demanda uma articulação maior nas comunidades ribeirinhas não 

pode ser realizado sem uma organização social, nem tão pouco se concretiza através de uma 

Associação de Usuários inativa. Os órgãos gestores que têm atribuições definidas dentro do 

referido processo devem ter um conhecimento mínimo sobre a política hídrica estadual. 

A Paraíba avançou com a criação dos três comitês de bacia estaduais, bem como, com 

a participação na criação do CBH do Piranhas-Açu, mas um longo caminho se tem a 

percorrer. Muitos são os problemas ambientais que estão há anos a espera de resoluções, de 

ações práticas que possam pelo menos minimizá-los. Nesse sentido, cabe uma reflexão: 

O que falta para solução desses problemas?  

Medidas relativamente simples que poderiam ser implantadas, mas que se unem as 

muitas outras propostas arquivadas e guardadas. A quem caberá tais mudanças, às esferas do 

poder público? A sociedade civil organizada? A ambos? É dificil entender como papéis tão 

bem definidos na sociedade democrática, são muito pouco desempenhados. Na Gestão 

Participativa dos Recursos Hídricos todos os que deverão envolver-se, tem atribuições 

definidas, mas pouco cumpridas.  

No entanto, vale salientar, que as poucas ações realizadas geram resultados muito 

positivos. Um avanço nesse sentido é a participação de um dos atores socias da Comunidade 

São Gonçalo como membro do CBH do Piranhas-Açu, representando o setor de piscicultura. 

Esse fato remete à importância das Associações de Usuários de Água como a 

representatividade da organização social dentro das comunidades. Tais organizações deverão 

ser fortalecidas, a partir de uma ação contínua que busque envolver os atores sociais dentro do 

processo de gestão, com atividades educativas e de capacitação, principalmente, através das 

parcerias junto aos órgãos gestores.  
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A AESA dispõe, em seu quadro de funcionários, de uma equipe responsável em 

desenvolver ações de Educação Ambiental nas comunidades. Contudo, tais ações ainda não 

estão sendo implementadas nos distritos estudados. A partir da compreensão de que a 

mudança de pensamento e ações só ocorrerá mediante um processo educativo contínuo é que 

os setores de Educação Ambiental serão mais valorizados e consequentemente mais atuantes 

dentro do processo de gerenciamento integrado de uma bacia hidrográfica. 

 Assim, para que uma gestão hídrica participativa ocorra efetivamente é preciso que 

haja uma organização social fortalecida. E aliado a isso, que as formas centralizadoras do 

poder público na gestão possam dar lugar às parcerias entre as três esferas governamentais e a 

população, através de um diálogo de saberes e um respeito às especificidades de cada 

localidade. 
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SUB-BACIA DO ALTO PIRANHAS, SERTÃO PARAIBANO: percepção ambiental e 

perspectivas na gestão dos recursos hídricos 

 Roteiro de Entrevista – Representantes Institucionais - Órgãos Gestores 

 

Nome: _____________________________________________Idade: _______________ 

Escolaridade:________________________________________ 

 

1) Representante do DNOCS - Sousa-PB 

CONHECIMENTO SOBRE OS USOS E IMPACTOS AMBIENTAIS OCORRIDOS 

1- Qual(is) o(s) uso(s) da água dos reservatórios?  

2- Que atividades realizadas na área ao redor do açude, podem provocar problemas 

ambientais?  

3- Quais outros problemas ambientais ocorrem nessas comunidades? 

4- Quais conflitos pelo uso da água são identificados? 

CONHECIMENTO SOBRE AS ATIVIDADES DO DNOCS NA ÁREA EM ESTUDO 

5- Quais as ações desenvolvidas pelo DNOCS na área em estudo? 

6- Há alguma fiscalização direcionada a garantir a manutenção do reservatório para 

abastecimento humano? 

7- Existe algum programa realizado pelo órgão de acompanhamento das Associações de 

Usuários para o uso sustentável da água que esteja sendo desenvolvido nas comunidades? 

ENTENDIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E PERSPECTIVAS DE MANEJO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

8- O que se entende por Gestão Participativa dos Recursos Hídricos? 

9- Teve conhecimento das reuniões de implantação do Comitê da Bacia do rio Piranhas-Açu? 

10- Há algum representante da comunidade participando da composição do CBH do rio 

Piranhas? 

11- Que ações poderiam ser implantadas para melhorar a utilização da água do açude como 

também da área ao redor dele? 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
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2) Representante da AESA/João Pessoa-PB; Gerente da AESA – Gerência Regional 

de Sousa-PB 

CONHECIMENTO SOBRE OS USOS E IMPACTOS AMBIENTAIS OCORRIDOS 

1- Qual(is) o(s) uso(s) da água dos reservatórios/rio?  

2- Que atividades realizadas na área ao redor do açude/rio, podem provocar problemas 

ambientais?  

3- Quais outros problemas ambientais ocorrem nessas comunidades? 

4- Quais conflitos pelo uso da água são identificados? 

CONHECIMENTO SOBRE AS ATIVIDADES DA AESA NA ÁREA EM ESTUDO 

5- No Estado como está sendo realizado o processo de criação das Associações de Usuários 

de Água? Quais as ações da AESA para efetivação desse processo?  

6- Quais as ações da AESA direcionadas para as Associações Usuários de Água nas 

comunidades da área em estudo? Houve participação do órgão gestor na criação dessas 

Associações? 

7- Quais os motivos levaram a criação dessas Associações? 

8- Como é organizado o calendário de reuniões? 

9- Quais atividades as Associações desenvolve dentro da comunidade? Quais os resultados 

observados? 

10- Acredita ser importante a criação dessas Associações?  

11- Existe algum programa realizado pela AESA de Educação Ambiental e/ou Capacitação 

dos Usuários para o uso sustentável da água desenvolvido nas comunidades? 

ENTENDIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E PERSPECTIVAS DE MANEJO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

12- O que se entende por Gestão Participativa dos Recursos Hídricos? 

13- Qual a participação da AESA na implantação do Comitê da Bacia do rio Piranhas-Açu? 

14- Há algum representante da comunidade participando da composição do CBH do rio 

Piranhas? 

15- Que ações poderiam ser implantadas para melhorar a utilização da água do açude/rio 

como também da área ao redor dele? 

 

3) Gerentes: CAGEPA/Gerência Regional do Alto Piranhas sede em Cajazeiras/PB; 

CAGEPA/Gerência Regional do rio do Peixe sede em Sousa/PB 

CONHECIMENTO SOBRE OS USOS E IMPACTOS AMBIENTAIS OCORRIDOS 

1- Qual(is) o(s) uso(s) da água dos reservatórios?  



146 
 

 

2- Que atividades realizadas na área ao redor do açude, podem provocar problemas 

ambientais?  

3- Quais outros problemas ambientais ocorrem nessas comunidades? 

4- Quais conflitos pelo uso da água são identificados? 

CONHECIMENTO SOBRE AS ATIVIDADES DA CAGEPA NA ÁREA EM ESTUDO 

5- Como é realizada a avaliação da qualidade da água do reservatório? Há periodicidade nas 

análises? 

6- Qual a sua avaliação para a qualidade da água desse açude? 

7- Há alguma fiscalização direcionada a garantir a manutenção do reservatório para 

abastecimento humano? 

8- A CAGEPA realiza alguma atividade na área entorno do açude, destinadas a preservação 

da vegetação ciliar e cuidado com o solo? 

ENTENDIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E PERSPECTIVAS DE MANEJO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

9- O que se entende por Gestão Participativa dos Recursos Hídricos? 

10- Teve conhecimento das reuniões de implantação do Comitê da Bacia do rio Piranhas-

Açu? 

11- Há algum representante da comunidade participando da composição do CBH do rio 

Piranhas? 

12- Que ações poderiam ser implantadas para melhorar a utilização da água do açude como 

também da área ao redor dele? 

 

4) Secretários Municipais de Meio Ambiente: Cajazeiras/PB e Sousa-PB 

CONHECIMENTO SOBRE OS USOS E IMPACTOS AMBIENTAIS OCORRIDOS 

1- Qual(is) o(s) uso(s) da água dos reservatórios?  

2- Que atividades realizadas na área ao redor do açude, podem provocar problemas 

ambientais?  

3- Quais outros problemas ambientais ocorrem nessas comunidades? 

4- Quais conflitos pelo uso da água são identificados? 

CONHECIMENTO SOBRE AS ATIVIDADES DAS PREFEITURAS NA ÁREA EM 

ESTUDO 

5- Quais as ações previstas pela prefeitura para minimização dos problemas ambientais 

detectados na área em estudo? 
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6- Há alguma fiscalização direcionada a garantir a manutenção do reservatório para 

abastecimento humano? 

7- Existe algum programa realizado pela prefeitura de Educação Ambiental e/ou Capacitação 

dos Usuários para o uso sustentável da água desenvolvido nas comunidades? 

ENTENDIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E PERSPECTIVAS DE MANEJO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

8- O que se entende por Gestão Participativa dos Recursos Hídricos? 

9- Teve conhecimento das reuniões de implantação do Comitê da Bacia do rio Piranhas-Açu? 

10- Há algum representante da comunidade participando da composição do CBH do rio 

Piranhas? 

11- Que ações poderiam ser implantadas para melhorar a utilização da água do açude como 

também da área ao redor dele? 

 

As informações obtidas por meio desta entrevista têm caráter sigiloso, serão utilizadas 

apenas para fins da pesquisa e os nomes dos participantes não serão citados. 
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SUB-BACIA DO ALTO PIRANHAS, SERTÃO PARAIBANO: percepção ambiental e 

perspectivas na gestão dos recursos hídricos 

 

1) Roteiro de Entrevista – Comunidades: Engenheiro Ávidos – Cajazeiras-PB; São 

Gonçalo – Sousa-PB; Ribeirinhos residentes próximo ao trecho do rio Piranhas 

localizado entre os municípios de Cajazeiras e Sousa  

 

Nome: _____________________________________________Idade: _______________ 

Escolaridade:________________________________________ 

 

QUESTÕES INICIAIS 

1- Quanto tempo reside nessa localidade? 

2- Qual a importância do reservatório/rio para sua vida? 

PERSPECTIVAS DE USO E IMPACTOS PERCEBIDOS 

3- Quais os usos que você faz da água desse reservatório/rio? 

4- Que atividades são realizadas na área ao redor do açude/rio? 

5- Quais as plantações são mais frequentes na área do entorno açude/rio? Que cultivos você 

realiza? 

6- Você usa agrotóxico ou algum tipo de fertilizante na agricultura? 

6- Qual dessas atividades pode trazer prejuízos para o açude/rio? Por quê? 

7- Com relação à vegetação ao redor do açude/rio, houve alguma mudança ao longo dos anos? 

Diminuiu? Quais seriam as causas dessa diminuição? 

8- Como é o tratamento dado a água destinada para o consumo? 

9- Como você classifica a água do açude/rio? Boa ou Ruim? 

10- Você acha que essa água pode transmitir doenças? Por quê? Ocorreu algum caso na 

comunidade? 

11- Possui água encanada?  

12- Em sua casa há esgotamento sanitário? Qual destino dos efluentes domésticos? 

13- Qual o destino dos resíduos sólidos de sua casa? 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA REGIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
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14- No distrito há presença de coletores de lixo? Ocorre coleta desses resíduos sólidos? Com 

que freqüência? 

15- Há presença de animais nas áreas próximas do açude/rio? 

ENTENDIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E PERSPECTIVAS DE MANEJO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

16- Você é membro da Associação de Usuários de Água?  

17- Quais atividades a Associação desenvolve dentro da comunidade? 

18- Acredita ser importante a existência dessa Associação? Por quê? 

19- O que você entende por Gestão Participativa dos Recursos Hídricos? 

20- O que poderia ser feito para melhorar a utilização da água do açude/rio, como também da 

área ao redor dele? Que ações você propõe? 

 

2) Associações de Usuários dos Reservatórios Engenheiro Ávidos e São Gonçalo 

CONHECIMENTO SOBRE OS USOS E IMPACTOS AMBIENTAIS OCORRIDOS 

1- Qual(is) o(s) uso(s) da água do reservatório? 

2- Que atividades realizadas na área ao redor do açude, podem provocar problemas 

ambientais?  

3- Quais outros problemas ambientais ocorrem na comunidade? 

4- Quais conflitos pelo uso da água você identifica na comunidade? 

CONHECIMENTO SOBRE A CRIAÇÃO E ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO 

5- Quais os motivos levaram a criação da Associação? 

6- Qual a data de criação da Associação? Quantos membros a compõe? 

7- Como é organizado o calendário de reuniões? 

8- Quais atividades a Associação desenvolve dentro da comunidade? 

9- Qual a participação da AESA na criação e efetivação da Associação?  

10- Há uma parceria entre as ações realizadas pela Associação e a AESA? 

11- Existe algum programa realizado pela prefeitura ou AESA de educação ou capacitação 

para o uso sustentável da água desse reservatório desenvolvido na comunidade? 

ENTENDIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E PERSPECTIVAS DE MANEJO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

12- O que você entende por Gestão Participativa dos Recursos Hídricos? 

13- Você teve conhecimento das reuniões de implantação do Comitê da Bacia do rio 

Piranhas-Açu? 
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14- Há algum representante da comunidade participando da composição do CBH do rio 

Piranhas? 

15- O que poderia ser feito para melhorar a utilização da água do açude, como também da 

área ao redor dele? Que ações você propõe? 

 

3) Representantes dos Pescadores das comunidades de Engenheiro Ávidos, 

Cajazeiras-PB e São Gonçalo, Sousa-PB 

 

CONHECIMENTO SOBRE OS USOS IMPACTOS AMBIENTAIS OCORRIDOS 

1- Qual(is) o(s) uso(s) da água do reservatório? 

2- Que atividades realizadas na área ao redor do açude, podem provocar problemas 

ambientais?  

3- Quais outros problemas ambientais ocorrem na comunidade? 

4- Quais conflitos pelo uso da água você identifica na comunidade? 

CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DE PESCA 

5- Hoje, como é praticada a pesca?  

6-Que tipo de pesca costuma fazer? Usa Tarrafa? Qual a malha? Rede de Arrasto? 

Armadilha? 

7- Por dia, quantos quilos de peixes são pescados? Onde essa produção é comercializada? 

8- Você sabe quantos tipos de peixes ocorrem no reservatório? 

9- Há alguma espécie de peixe que foi introduzida? Essa prática prejudica ou beneficia as 

outras espécies? Isso influencia na pesca? 

10- Ocorreu alguma mudança na quantidade de peixes? Algum tipo de peixe deixou de 

existir? 

11- O que poderia ter provocado essa mudança? 

12- É realizada piscicultura no açude? 

13- É possível viver apenas com renda obtida pela pesca? 

14- Qual época do ano o IBAMA proíbe a pesca? Você poderia dizer quais os motivos da 

proibição? 

15- Nesses meses que não se pode pescar quais atividades você desenvolve para obter a renda 

familiar? 

ENTENDIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E PERSPECTIVAS DE MANEJO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS 

16- O que você entende por Gestão Participativa dos Recursos Hídricos? 
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17- Você teve conhecimento das reuniões de implantação do Comitê da Bacia do rio 

Piranhas-Açu? 

18- Há algum representante da comunidade participando da composição do CBH do rio 

Piranhas? 

19- Tem conhecimento se nas atividades previstas pelo Plano de Recursos Hídricos do CBH 

do rio Piranhas-Açu o reservatório e sua área de abrangência estão incluídos? 

20- O que poderia ser feito para melhorar a utilização da água do açude, como também da 

área ao redor dele? Que ações você propõe? 

 

As informações obtidas por meio desta entrevista têm caráter sigiloso, serão utilizadas 

apenas para fins da pesquisa e os nomes dos participantes não serão citados. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Informações Técnicas sobre os Reservatórios Engenheiro Ávidos e São Gonçalo 

 

ANEXO B – Dados históricos sobre a inauguração da Barragem Engenheiro Ávidos 

 

ANEXO C – Dados sobre Qualidade de Água dos reservatórios Engenheiro Ávidos e São 

Gonçalo fornecidos pela CAGEPA. 
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